
 
 
 
Informatie over de opzet, aanpak en uitwerking van het ClubBreed Trainingsprogramma (CBT) voor 
competitieteams 
 
§1. Opzet 
Sinds 2019 leeft bij het Bestuur, onze pro’s en Competitie & Topgolf Commissie (CTGC) het idee voor onze 
club een ClubBreed Trainingsprogramma (CBT) op te zetten. Door Covid is het een tijd bij goede 
voornemens gebleven. In door ons met alle captains gehouden evaluatie van de competitie 2022 kwam 
naar voren dat een aantal teams naast de hun door de Club aangeboden teamtrainingen zelf lessen hebben 
bijgeboekt. Dat leidde tot een hechtere teamband, een goede teamsfeer, commitment aan een goede 
voorbereiding en, niet onbelangrijk, tot goede competitieresultaten. Voor ons was dat mede de trigger om 
met ingang van komende winter afscheid te nemen van de trainingsopzet voor de competitieteams zoals 
we die al jaren kennen.  
We implementeren CBT, voor   

- alle competitieteams (met uitzondering van een aantal topteams in de 36 holes competitie), en   
- een royaal aantal andere geïnteresseerde ledengroepen. Denk daarbij bv. aan de groep vrienden-

/vriendinnen die al jaren samen golfen en ook best mee zouden willen doen en beter willen 
worden. Trainen met gelijkgestemden werkt immers motiverend.  

 
§2. Doelstellingen  
De trainingen en lessen binnen CBT hebben als doel  

• het speelniveau en het spelplezier van de deelnemers vergroten; 

• integratie van verschillende leden binnen de vereniging; 

• bevorderen van de integratie en begrip van TopGolf binnen de vereniging; 

• werken aan persoonlijke doelstellingen; 

• het stimuleren van het clubleven (sportieve sfeer), ook positief voor de horeca.  
 
§3. Doelgroepen 
Voor 2022/2023 gaat het om de volgende doelgroepen: 

A. onze teams die deelnemen aan de NGF competitie 2023, met uitzondering van Dames 1, Heren 1 
en Heren 2. 

B. ledengroepen, samen te stellen uit niet competitie spelende leden, die gezamenlijk willen trainen 
en hun spelniveau willen verbeteren 

 
In dit aanvangsjaar worden de competitieams als eerste benaderd (medio oktober 2022) en daarna de 
ledengroepen.  
 
§4. Pakketten 
Voor Competitieteams is in 2022/2023 een pakket beschikbaar bestaande uit: 

- 6 TeamTrainingen  
- 2 PrivéLessen voor alle teamleden die zich voor CBT hebben ingeschreven 

 
§5. Eigen bijdrage 
Van de  deelnemers wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 115,- per persoon. Voor jeugdleden geboren 
in 2004 of later bedraagt de eigen bijdrage € 50,-. 
  



 
 
 
§6. Uitgangspunten ClubBreed Trainen voor competitieteams 
 

1 Alle competitieteams 2023 kunnen zich inschrijven, met uitzondering van Dames 1, Heren 1 
en Heren 2 die hun eigen trainingsprogramma houden. 

2 Teams kunnen inschrijven op het CBT Competitiepakket, bestaande uit 6 TeamTrainingen 
(TT), plus 2 PrivéLessen (PL) voor alle teamleden 

3 een TT duurt 1,5 uur  

4 een PL duurt 30 minuten  

5 Van de 6 TT worden er 3 gegeven door Iwan en 3 door Marcel  

6 De accenten van de TT liggen op: 
Iwan: long game en putten 
Marcel: short game: chippen, pitchen, bunkerspel en wedges   

7 De 2 PL kunnen naar keuze geboekt worden bij Iwan en Marcel  

8 De 6 TT en 2 PL worden opgenomen in de periode maandag 14.11.2022 t/m zondag 
30.4.2023 

9 Het staat de teams vrij binnen hun eigen gastvrijheid reserves bij hun TT te betrekken, mits 
het aantal deelnemers aan de TT het maximum van 8 niet overschrijdt 

 
§7. Inschrijving 
Het team kan zich inschrijven kan via het teaminschrijfformulier dat de captains van de competitieteams  
direct na bekendmaking van de samenstelling van de competitieteams 2023 van CGTG ontvangen. 
 
Team kunnen inschrijven mits het aantal deelnemers tenminste het aantal teamleden als gecommuniceerd 
door CTGC minus 1 bedraagt, dwz bij 

• Teamomvang 6 minimaal 5 teamleden inschrijven 

• Teamomvang 7 minimaal 6 teamleden inschrijven 

• Teamomvang 8 minimaal 7 teamleden inschrijven 
 
Zodra de captain het teaminschrijfformulier instuurt ontvangen alle aangemelde  teamleden een mail met 
daarin een link naar een webpagina waarin zij hun individuele deelname moeten bevestigen. Tevens 
betalen zij daar hun eigen bijdrage. 
 

De inschrijving sluit op 31 oktober 2022 
 

§8. Commitment 
Van deelnemende teams wordt een duidelijk commitment verwacht, met name tot uiting komend in een 
minimale deelname van 80% aan de 6 Teamtrainingen en van opname van beide Privélessen. (onvoorziene 
situaties daargelaten). TeamTrainingen met minder dan 5 deelnemers kunnen, bijzondere omstandigheden 
daargelaten, geen doorgang vinden en vervallen in principe. 
 
§9. Planning 

• Teamtrainingen 
Direct na sluitingsdatum van de inschrijving starten Iwan en Marcel met de planning van de 

teamtrainingen via de captains. 

• PrivéLessen 
De privélessen binnen CBT kunnen op de bekende wijze via de clubsite worden geboekt bij Iwan en 

Marcel. Vermeld bij de boeking als Opmerking: “betreft een CBT privéles”. 


