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Topgolf is van ons allemaal

Jeugd vormt de basis voor een succesvol topsportbeleid
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BELEID | Topsport

Topgolf is van ons allemaal

Topsport spreekt tot de verbeelding maar de weg naar de top

TA L E N TON T W I K K E L I N G

is lang, zwaar en vereist toewijding. Een talent laten uitgroeien

De weg naar de internationaal topniveau is lang. De 20.000 uur die
een topper aan golf moet besteden voor de top duurt ongeveer tien
jaar. Dus al op tienjarige leeftijd moet het talent herkend worden,
de wil er zijn en de mogelijkheid gecreëerd worden om met twintig
jaar tussen alle andere grote talenten te staan. Nederland kent nu
ruim 14.000 jeugdleden tot en met twintig jaar. Vergeleken met het
aantal in Amerika, ruim drie miljoen, is dat een schijntje. Nederland moet zich eerder vergelijken met landen als Denemarken.
Met net zoveel inwoners, aantal golfers en budget voor topgolf. Uit
kleine vijvers is het percentage écht talentvolle sporters helemaal
klein. De Canadese professor Francoys Gagné, een autoriteit op het
gebied van onderzoek naar talent, laat in zijn Differentiated Model
of Giftedness and Talent (zie illustratie ) zien dat sporters als
mogelijk talentvol worden aangemerkt als ze bij de beste tien
procent horen van hun leeftijdscategorie. En dan zijn we er nog
niet. Volgens Gagné is talent het eindproduct van vier verschillende
factoren:
1. Natuurlijke aanleg
2. Ontwikkeling
3. Interne en externe invloeden/factoren (katalysatoren)
4. Geluk/toeval

tot een winnaar op wereldpodia is geen sinecure, maar de NGF
is ambitieus: in 2024 een medaille winnen op de Olympische
Spelen! Anne van Dam (openingsfoto) zou in 2020 in elk geval
in staat moeten zijn om in Tokyo aan de start te verschijnen.
Sinds een jaar heeft de NGF haar topsportbeleid aangepakt. De nieuwe structuur is gebaseerd op feiten, niet
op aannames. Belangrijk is wel dat de weg die de NGF
met topgolf inslaat, er een is die geduld en een lange
adem vereist. Daarnaast de aantekening dat de vijver
waaruit kan worden gevist relatief klein is; het aantal
jeugdspelers is immers de laatste jaren teruggelopen.
En aangezien die jeugd de basis vormt voor een succesvol topsportbeleid, is het een zaak van iedereen in
de golfsport. Iedere schakel speelt een belangrijke rol in
het creëren van topsporters.
DE SPORTE R Z ELF

Uiteraard is het van belang dat de sporter zelf een
absolute intrinsieke motivatie heeft om iedere dag met
zijn sport bezig te zijn. Van jongs af aan iedere dag
op de golfbaan staan, van eindeloos ballen slaan op de
drivingrange tot internationale wedstrijden spelen. De
speler moet het zelf enorm leuk vinden, er energie van
krijgen en bij weer en wind door willen spelen. Daar ligt
het zaadje dat kan uitgroeien tot topsporter. Hoe meer
zaadjes er geplant worden, hoe beter de golfsport kan
oogsten zoals gebeurt in grote sportlanden als Amerika.
Daar zijn immers veel golfers, de competitie is goed en
de concurrentie groot. Vanuit die breedte is de selectie
naar topsport eenvoudiger te maken. Er is immers
genoeg keus.
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DE TO E KO MST

Bondscoach
Maarten Lafeber

VOORWAARDEN TOPSPORTBELEID NGF
Het topsportbeleid van de NGF is aangescherpt en kan
succesvol uitgevoerd worden als er:
• in een competitieve omgeving (begeleid) getraind wordt;
• een hogere frequentie is van (begeleide) trainingen;

V E I L I G E OM G EV I N G

Die interne en externe factoren rond de atleet moeten kloppen: de
thuissituatie, school, sportvereniging, bond, concurrentie, fysieke
gesteldheid. Alles is een schakel in het grote geheel. De basis begint
al met het gezin van de sporter. Alles moet opzij gezet worden voor
het talent en dat vraagt veel commitment van de andere gezinsleden. Die commitment zie je bijvoorbeeld bij de ouders van Joost
Luiten of bij de Belg Thomas Pieters, zijn zus is zelfs zijn manager
en zijn ouders zijn mentale coaches. Clubs vormen een andere
belangrijke schakel. Vanuit de breedte kunnen talenten bovendrijven. De club vormt een stimulerende omgeving voor talentontwikkeling, als onderdeel van het hele topsportbeleid. Niet iedere
club kan en wil dat, dat is ook goed. Het moet passen binnen de
ambities. Kiest een vereniging toch voor topsport als een van de
Vijf niveaus van talent en beheersing (Francoys Gagné)
speerpunten, dan is samenwerking
met stakeholders van groot belang.
De club, baan, golfschool zitten dan
op een lijn en zetten een structuur uit
om talenten eruit te filteren. Vanuit
het clubcircuit ontstaat er contact met
Onder gemiddelde
Gemiddeld
Bovengemiddeld
de NGF die programma’s aanbiedt op
lokaal en landelijk niveau. De rol van
de NGF is er een van ondersteuning
bieden en tools aanreiken om het ge10%
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zamenlijk doel te realiseren. Vanzelfsprekend zullen de nationale coaches
Talent
goed contact onderhouden met
vertegenwoordigers van de clubs en
Geen talent
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Gemiddeld
Veel
Zeer getalenteerd
banen, zodat mogelijke talenten snel
op hun netvlies komen. Samen met
Beheersing
bondscoach Maarten Lafeber probeert
Niet of nauwelijks
Laag
Gemiddeld
Zeer goed
Superieur
de NGF de andere randvoorwaarden
te creëren voor spelers en clubs.
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regie strak in handen. Als een speler frequent met anderen oefent
en speelt, wordt het competitie-element groter en zal de speler
beter en completer worden. Omdat de kwaliteit van de trainingen
door de centrale aanpak wordt verhoogd, moet dit een aanzuigende
werking hebben op goede spelers en speelsters die (nog) geen lid
van de selecties zijn. Bij deze aanpak zijn niet alleen de traditionele
(amateur)selecties in beeld, maar ook de beginnende professionals
en de spelers en speelsters die al succesvol zijn.

• vanaf een bepaald niveau (< hcp 4) veel meer aandacht/
coaching komt voor speciale skills, via gekwalificeerde
coaches;
• getraind wordt op de juiste accommodaties (in binnenen buitenland);

De ELTK-wedstrijden vormen een belangrijke graadmeter voor de
bond en de spelers; hierin kunnen zij zien hoe ze ervoor staan ten
opzichte van andere vergelijkbare landen. Dit jaar waren de Dames
en de Girls goed voor een top-8-positie, waarbij Dewi Weber opmerkelijk goed presteerde. Zij behoort nu tot de top 25 amateurspelers
ter wereld. Bij de Heren en de Boys ging het niet naar verwachting.
Het ELTK heeft de bond inzicht gegeven hoe de mentaliteit is bij de
spelers en gaat daarop aansturen. Daarnaast is er gekozen om het
teamgevoel nog meer te stimuleren. Bij de jongens is er nu focus op
de B- en C-selectie, om deze op te bouwen naar een topteam. Daar
zit momenteel veel talent en motivatie. Op weg naar Tokyo 2020,

Oud-spelers kennen het
leven van een topgolfer, dat
emotioneel zwaar is.

• op de middellange termijn meer jeugdspelers komen;
• samenwerking is met de golfclubs en -professionals.

UI TG A NGSPUNTE N TO PSPO RTB E L E I D

Hoewel de club en homepro een veilige thuishaven
moeten zijn, is gebleken dat de oude decentrale aanpak
niet leidde tot structureel goede prestaties. Een conclusie die werd getrokken aan de hand van een analyse
van de gemiddelde scores, ook vergeleken met die van
spelers en speelsters die enkele jaren geleden deel
uitmaakten van de selecties. De scores van de huidige
generatie zijn gemiddeld te laag om internationaal
succes te boeken. De NGF is nu pas een jaar bezig met
bondscoach Maarten Lafeber en het nieuwe topsportbeleid. Een van de belangrijkste stappen hierin is het
invoeren van centrale trainingen van de selecties. Om
zo meer inzicht en regie te hebben op de ontwikkeling
van de spelers. Er is bewust gezocht naar ervaring en
die is te vinden onder de coaches; zij zijn allemaal oudspelers met ervaring op grote toernooien. Zij kennen
het leven van een topgolfer, dat emotioneel zwaar is.
Altijd willen winnen, altijd onderweg, vaak zonder familie en vrienden, de financiën regelen. Dat is de realiteit.
Naast goede begeleiding hierin, wordt er veel samen
getraind en heeft de bondscoach samen met zijn staf de

hoe staan de stokken ervoor? Momenteel zijn Anne van Dam en
Joost Luiten golfers die in aanmerking komen voor deze Spelen.
In het kielzog is Dewi Weber een goede kanshebber bij de dames.
Zij studeert in Amerika maar als zij ervoor kiest professional te
worden, kan het hard gaan met haar. Bij de heren is het wachten op
Daan Huizing of Wil Besseling. Huizing is ook een voorbeeld waarbij alle randvoorwaarden voor topgolf aanwezig waren. Hij heeft
zoveel effort erin gestoken en bezit zoveel talent. Nu nog het portie
geluk en hij slaat af in Tokyo.
SA ME N

Iedereen heeft een mening over topsport, maar het is het moeilijkste wat er is. Ook bij andere sporten. Recent onderzoek van
het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) concludeert in zijn Sport
Toekomstverkenning voor 2030 dat Nederland het zwaar zal krijgen
komende jaren op internationaal niveau. Factoren als economie,
demografie en financiën gaan sportprestaties bepalen. Maar ook
het aantal leden van sportverenigingen vormt een factor. Sterker
nog, het wordt gezien als een bedreiging. Het streven om beter te
worden, zit in het DNA van iedere ambitieuze sporter. En ook bij de
NGF. Het ontwikkelen en het verder brengen van topsporters is een
zaak van iedereen door een omgeving te creëren waar topgolf echt
de ruimte krijgt om te bloeien. Een omgeving waar clubs, banen, de
NGF en de PGA Holland samenwerken en die stip op de horizon
scherp houden. Alleen ga je vast sneller, maar samen komen we
verder!
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