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spOrtIeve DOelstellINgeN p8

Om zich kandidaat te kunnen stellen 
voor de topsportschool (1° graad) 
dient men te voldoen aan:

algemene voorwaarden

Lid zijn van een club aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Golf (VVG) 
en over een VVG-federale kaart beschikken.

Deel uitmaken van één van de regionale trainingsgroepen.

Beschikken over een medisch geschiktheidsattest voor topsport, uitgereikt 
door een erkend Medisch keuringscentrum.

sportspecifieke voorwaarden

Positieve evaluatie technische screening (Swing – Kort spel – Putting) door 
de Coaches van de Topsportschool.

Minimaal volgende handicap behaald hebben: op amateur niveau is de hcp 
op elk niveau de beslissende factor voor deelname aan de wedstrijden zowel 
op nationaal en zeker op internationaal niveau.

geboortejaar Jongens Meisjes

1ste graad 1997 ≤ 20,4 ≤ 24,4

1996 ≤ 16,4 ≤ 20,4

   
Opgenomen zijn in de Order of Merit Kids van zijn/haar leeftijdscategorie  
(top 5) of Jack du Vivier – Louise van den Berghe (nationaal rankingsysteem)

Instapcriteria
(1ste inschrijving in Topsportschool)
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De jaarlijkse herselectie voor toekenning van het topsportstatuut gebeurt 
grotendeels op basis van de geleverde prestaties waarbij de hiernavolgende 
criteria een bepalende factor zijn:
- jaarlijkse positieve handicap-evolutie
 handicap is de beslissende factor voor deelname aan nationale en inter-

nationale wedstrijden;
- jaarlijkse positieve evolutie in gemiddelde scores zowel in het binnen- als 

buitenland.

Naast de geleverde sportieve prestaties wordt er ook rekening gehouden met 
de  tussentijdse evaluaties (via topsportrapport) en de jaarlijkse eindevaluatie 
door de coördinator en de trainers van de topsportschool.  
Hierbij wordt rekening gehouden met de vooruitgang op technisch-tactisch 
vlak en op het vlak van de topsportmentaliteit. 

Criteria voor herselectie

Om zich kandidaat te kunnen stellen 
voor de topsportschool (2° en 3° graad) 
dient men te voldoen aan:

algemene voorwaarden

Lid zijn van een club aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Golf (VVG) 
en over een VVG-federale kaart beschikken.

Deel uitmaken van één van de regionale trainingsgroepen.

Beschikken over een medisch geschiktheidsattest voor topsport, uitgereikt 
door een erkend Medisch keuringscentrum.

sportspecifieke voorwaarden

Positieve evaluatie technische screening (Swing – Kort spel – Putting) door 
de Coaches van de Topsportschool.

Minimaal volgende handicap behaald hebben: op amateur niveau is de hcp 
op elk niveau de beslissende factor voor deelname aan de wedstrijden zowel 
op nationaal en zeker op internationaal niveau.

geboortejaar Jongens Meisjes

2de graad 1995 ≤ 8,4 ≤ 12,4

1994 ≤ 6,4 ≤ 10,4

3de graad 1993 ≤ 4,4 ≤ 8,4
   
Opgenomen zijn in de Order of Merit Jack du Vivier – Louise van den Berghe 
(nationaal rankingsysteem) en behoren tot de top 100 van zijn/haar 
leeftijdscategorie (miniemen - kadetten - scholieren).
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techno-motorisch profiel
Hierbij wordt rekening gehouden met de hiernavolgende elementen:
- basics: oplijning van het clubblad, positie van de handen, houding, stand 

van de voeten, balpositie, oplijning van het lichaam
- Body Turn
- balans van het lichaam
- swingplan
- balvluchten (hoog – laag, draw – fade)
- spincontrole
- afstandscontrole

golfswing
Combinatie van coördinatie en kracht en snelheid
Belangrijkste fysieke componenten van golf: kracht, lenigheid, evenwicht 
(stabiliteit) en coördinatie tussen het boven- en onderlichaam.

Een golftalent is een jongere die aanleg en groeikansen in zich heeft om 
topprestaties op amateurniveau (in zijn/haar leeftijdscategorie) te willen en 
kunnen neerzetten.

Deze jongere vertoont ook een enorme intrinsieke motivatie om het einddoel 
te bereiken m.n. op latere leeftijd op professioneel niveau (vanaf 25- 30j.):
- voor de jongens tot de top 115 van Europa (European Tour) te kunnen 

doordringen;
- voor de meisjes tot de top 100 van Europa (Ladies European Tour) te 

kunnen doordringen.

Deze richtlijnen zijn niet bindend:

Morfologisch (lichaamsbouw)
In de literatuur is er geen sprake van een uitgesproken type van lichaamsbouw.  
Elke speler met een ectomorf, endomorfe of mesomorf lichaamstype heeft 
zowel zijn voor- als nadelen bij een goed golfspel. Al deze spelers, met 
uitsluiting van de extremen, kunnen een succesrijke carrière hebben.

fysiologisch
Een goede aerobische capaciteit is belangrijk, gezien de tijdsduur van 
18 holes (tijdens belangrijke int. Wedstrijden, EK’s en WK’s zijn 2x18 holes 
op een dag geen uitzondering) maar is niet de doorslaggevende factor voor 
het leveren van topprestaties. Bepaald via Inspanningstest

Mentaal
Stressbestendig, omgaan met competitiestress, een eigenschap waaraan 
tijdens de opleiding ook veel aandacht wordt besteed. Hoge intrinsieke 
motivatie en de discipline om zelfstandig te werken zijn een noodzaak.

Profiel
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vertrekbasis

Jonge talentvolle spelers worden vanaf +/- 7j. gevolgd en gescout tijdens de 
wedstrijden van de Kids Scapa Tour (Tour voor spelers van 7-12j.) met haar 
specifieke Order of Merit per leeftijd.  

De top 5 wordt automatisch opgenomen in de VVG-Kidstrainingen, andere 
talentvolle spelers worden ontdekt via de specifieke selectiedagen.
De leerling behoort tot één van de betere spelers van zijn/haar leeftijds-
categorie.

Sportieve doelstellingen 
(finaliteiten)

1° graad

technisch

Goede beheersing van de basistechnieken (Swing – Kort spel – Putting).  
Hierbij dient rekening gehouden te worden met:
- basics: oplijning van het clubblad, positie van de handen, houding, stand 

van de voeten, balpositie, oplijning van het lichaam
- Body Turn
- balans van het lichaam
- swingplan
- balvluchten (hoog – laag)

sportief

- Handicap: positieve evolutie in hcp t.o.v. vorige schooljaren met als minimum:
 = 8.4 voor de jongens
 = 12.4 voor de meisjes
- Resultaten: positieve evolutie in de gemiddelde scores in binnenland.
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3° graad

technisch

Perfecte beheersing van de basistechnieken en verfijning van de specifieke 
technieken (Swing – Kort spel – Putting).  
Hierbij dient rekening gehouden te worden met:
- basics: oplijning van het clubblad, positie van de handen, houding, stand 

van de voeten, balpositie, oplijning van het lichaam
- Body Turn
- balans van het lichaam
- swingplan
- balvluchten (hoog – laag, draw – fade + combinaties)
- spincontrole
- afstandscontrole

sportief

- Handicap:
 = 0 of 1 voor de jongens
 = 2 – 4 voor de meisjes
 Handicap is de doorslaggevende factor voor deelname aan de belangrijkste 

internationale wedstrijden. 
- Resultaten: positieve evolutie in de gemiddelde scores in binnenland.
- Beschikt over de nodige kwaliteiten om geselecteerd te worden voor EK’s 

of WK.

Speler is technisch in staat om een hoog internationaal niveau te behalen 
met als einddoel (dit hoeft echter niet reeds op 18j. leeftijd) een succesvolle 
professionele carrière tegemoet te gaan.

2° graad

technisch

Optimale beheersing van de basistechnieken (Swing – Kort spel – Putting).  
Hierbij dient rekening gehouden te worden met:
- basics: Oplijning van het clubblad, positie van de handen, houding, stand 

van de voeten, balpositie, oplijning van het lichaam
- Body Turn
- balans van het lichaam
- swingplan
- balvluchten (hoog – laag, draw – fade)
- spincontrole
- afstandscontrole

sportief

- Handicap: positieve evolutie in hcp t.o.v. vorige schooljaren met als minimum:
 = 4.4 voor de jongens
 = 8.4 voor de meisjes
- Resultaten: positieve evolutie in de gemiddelde scores in binnen- en buitenland

Speler is technisch in staat om reeds behoorlijke scores neer te zetten 
tijdens internationale wedstrijden en beschikt mogelijks al over de nodige 
kwaliteiten voor opname in een EK of WK ploeg.
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