Protocol veilig golfen tijdens COVID-19 op de Gooise Golfclub, d.d 16 maart 2021
Algemeen
Nu golfen onder voorwaarden weer mogelijk wordt, moet er een duidelijk protocol zijn dat garandeert dat
het golfen op onze vereniging ook daadwerkelijk veilig gebeurt.
In dit protocol worden de randvoorwaarden en de aanvullende regels/procedures beschreven die nodig zijn
om aan alle door de overheid gestelde voorwaarden te voldoen.
Uitgangspunten
• We willen daar waar mogelijk, veilig bewegen en golfen faciliteren op ons complex;
• We houden ons hierbij aan alle door de overheid en het RIVM gestelde richtlijnen en regels;
• Zolang de corona-maatregelen voortduren, is ons complex alleen opengesteld voor golfleden en
introduces;
• Andere partijen hebben uitdrukkelijke toestemming van ons bestuur nodig om gebruik te mogen
maken van het complex en zijn daarmee ook direct verplicht tot naleving van ons protocol;
• Dit protocol geldt zo lang het noodzakelijk is.
Draagvlak
Het protocol is opgesteld om aan de behoefte te voldoen, die bij de overheid, binnen de samenleving en
binnen onze vereniging leeft om het golfen in toenemende mate veilig te faciliteren.
Dit protocol voldoet aan de door de overheid opgestelde toetsingskaders en sluit aan bij de protocollen die
in de sport (NOC-NSF, NGF) gebruikt worden.
Communicatie
Alle Golfleden die gebruik willen maken van de mogelijkheid om op de Gooise Golfclub te golfen zullen
kennis moeten nemen van dit protocol.
Het protocol wordt per mail verspreid.
PROTOCOL
1. Van en naar de Gooise
1. Ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet.
2. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
3. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
4. Wanneer er tijdens het golfen klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid
of koorts, ga dan direct naar huis.
5. Je moet in het inschrijfboek noteren welke dag en tijd je aanwezig bent, dit is verplicht.
6. Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de golfbaan, bijvoorbeeld te voet, met de fiets of
eigen auto.
7. Was voor en na het golfen je handen thuis met zeep, minimaal 20 seconden.
8. De toegang alleen via de parkeerplaats.
9. De looprichting naar hole 1 en 10 is linksom het hockeyveld.
10. Het zijhek is geen ingang en geen uitgang en wordt alleen gebruikt tijdens de golfronde als
doorgang naar de overkant en weer terug.
11. Het zijhek en het hek aan de overkant worden geopend en gesloten door elke golfer bij elke
golfronde met zijn eigen sleutel. Hierbij is aanraken van het hek niet nodig.
12. Vanuit de parkeerplaats naar de eerste afslag geen oppervlakten aanraken.
13. Bij het clubhuis hangen posters met de geldende regels.
14. Bij vertrek naar de parkeerplaats rechts houden.
15. Na het spelen verlaat je direct het golfcomplex.
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2. Clubhuis en terras
1. Clubhuis en terras zijn gesloten. Clubhuis is alleen geopend voor toiletbezoek en inschrijven.
MONDKAPJE VERPLICHT IN CLUBHUIS!
3. Driving range, scootmobiel en golflessen
1. Driving range is geopend, afslagmatten zijn om en om te gebruiken. De ballenkoker en het
hengsel van de emmer worden na gebruik gereinigd. Desinfectiemateriaal bij ballenkokers en
mandjes aanwezig.
2. Scootmobiel: wordt indien nodig ter plaatse beschikbaar gesteld iemand van de baancommissie.
Voor en na gebruik handen desinfecteren en scootmobiel reinigen door de gebruiker met de
beschikbaar gestelde schoonmaakmiddelen.
3. Golflessen: deze rechtstreeks af te spreken met onze golfpro José Loomans. Gebruikte materialen
(ballenkokers) worden door de golfpro voor en na gebruik gereinigd.
4. In en door de baan (local rules)
1. Houd 1,5 meter afstand.
2. Schud geen handen.
3. Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen.
4. Maak tijdens het golfen alleen gebruik van eigen materiaal.
5. Raak de vlaggenstok niet aan.
6. Interval is 10 minuten.
7. Max 4 personen per flight.
8. Aansluiting houden met inachtneming van minimaal 1.5 meter afstand regel.
9. Een qualifying ronde spelen kan met de app golf.nl of een score kaart alleen voor eigen gebruik.
10. De vlaggenstok mag NIET uit de hole worden genomen. De bal blijft hangen in de pickup net
onder het maaiveld zodat je je eigen bal met twee vingers eruit kunt halen.
11. Bunkers: harken zijn verwijderd. Maak het oppervlak zoveel mogelijk glad met club of schoen. Bij
ligging in een voetstap mag de bal worden verplaatst naar een vergelijkbare plek in de bunker
die wel goed geharkt is, maar dan wel met een strafslag.
12. Vuilnisbakken op de golfbaan zijn buiten gebruik gesteld. Afval verzamelen en in de afvalbak op
het terras deponeren. Tee bakjes zijn alleen bestemd voor tees.
5. De marshal
Er is geen marshal meer aanwezig en elk golflid neemt zijn/haar eigen verantwoordelijkheid m.b.t. de
naleving van het protocol.
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