
 

1. Corona protocol golfen & horeca bij Midden-Brabant 
 

VANAF WOENSDAG 1 JULI GELDT EEN VERNIEUWD (versoepeld) GOLF & HORECA PROTOCOL!   

 Gebruik uw gezonde verstand en altijd en overal de 1.5 meter afstand regel (uitzonderingen in 
horeca  laatste pagina en handicarts); 

 Desinfecteer regelmatig uw handen; 
 Pitchmarks en divots herstellen is nog steeds verplicht; 
 Voor leden: Vooraf online reserveren kan voor zowel een 9 of 18 holes ronde op ‘de 18 holes 

wedstrijdbaan’, als voor de ‘par 3 baan’. Reserveren kan ook weer ter plekke op de touchscreen 
zuil in de entree van het clubhuis; 

 Voor leden: AANMELDEN/BEVESTIGEN VAN DE RESERVERING MOET OOK (net als voorheen) 
ALTIJD IN DE ENTREE VAN HET CLUBHUIS. ZONDER STARTBEWIJS (BON) IS UW RESERVERING NIET 
GELDIG! 

 De driving range is vrij toegankelijk (zonder reservering); 
 Omkleden en douchen mag weer in de kleedkamers. Er zijn een beperkt aantal 

plaatsen/banken/haakjes beschikbaar. Let op: douchen kan alleen met eigen handdoek!; 
 De reguliere toiletten zijn ook weer toegankelijk; 
 De ballenwassers in de baan blijven “gesloten”; 
 De harken in de bunkers zijn wel weer te gebruiken. Wel verplicht na gebruik meteen handen 

desinfecteren met EIGEN meegebrachte  ‘desinfecterende gel of spray’; 
 De afspuitplaatsen zijn weer in gebruik. Na gebruik wel verplicht handen desinfecteren met 

aanwezige spray; 
 ‘Wasplaats / drinkwater’ is weer in gebruik. Na gebruik wel verplicht handen desinfecteren met 

aanwezige spray; 
 Handicarts, net als in de horeca, mag men twee personen naast elkaar zitten; 
 Wedstrijden: voorlopig alleen matchplay kampioenschap en laddercompetitie gepland door de 

vereniging. 
 Bij het betreden van het golfcomplex gaat u akkoord met alle regels uit het hoofdprotocol, de 

diverse protocollen op locatie en moet u zich aan de instructies van personeel + aangewezen 
vrijwilligers te houden. Daarnaast dient men zich natuurlijk aan alle richtlijnen en maatregelen 
van de overheid en de RIVM te houden. Bij overtreding:  

o 1e keer waarschuwing 
o 2e keer naam noteren en doorgegeven aan exploitant en bestuur (mogelijke 

aanmaning/sanctie volgt) 
o 3e keer verwijdering van complex voor die dag 
o Bij constatering van een overtreding door externe handhavers van de gemeente of politie 

is de boete voor eigen rekening. 

 

  



 

2. Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen vanuit de overheid: 

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. 

 voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

 officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) 
traingingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk. Dit onderzoekt het bestuur de komende tijd. 
Hierbij dient de 1,5 meter maatregel in acht genomen te worden; 

 blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of koorts; 

 blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten 
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten en sporten;  

 blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief is getest op het coronavirus (COVID-19). 
Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet 
je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact; 

 wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis; 

 houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw 
huishouden (uitzondering voor kinderen onderling tot en met 12 jaar) 

 hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

 was vooraf en achteraf thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; 

 omkleden mag weer in de kleedkamers. Er zijn een beperkt aantal plaatsen/banken/haakjes 
beschikbaar  douchen mag ook weer, maar wel alleen met eigenhanddoek. Per kleedkamer 
maximaal 5 personen tegelijkertijd binnen. 

 vermijd het aanraken van je gezicht; 

 schud geen handen; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

3. Specifiek protocol voor de golfsport 

Uitgangspunten 

Onderstaande uitgangspunten zijn de basis voor social distancing binnen de golfaccommodaties:  

 naleven van de 1,5-metermaatregel voor iedereen.  

 veilige omgeving voor alle medewerkers, begeleiders en sporters (golfers); 

 het bieden van een gezonde activiteit;  

 er is nimmer sprake van rechtstreeks fysiek contact tussen sporter (golfer), begeleider en 
medewerker; 

 aanvullende hygiënemaatregelen. 
 

Veiligheid & hygiëne voor individuele golfers en begeleiders 

 Zorg altijd voor 1.5 meter afstand. Ook op de baan. Voorbeelden: 
o Zorg dat je op en bij de TEEBOX EN GREEN dus ook 1.5 meter afstand houdt en 

dat begint dus al met de plaatsing van uw trolley’s / draagtas. 
o Zorg dat je dit ook bij eventueel WACHTEN op een flight bij een andere hole of 

teebox of green doet! 
 

 

 

 

 



 

 

 Contactoppervlakten verminderen 
o Laat de vlag te allen tijde in de hole staan en raak deze nooit aan! 
o In de holecups zijn verhogingen geplaatst, zodat wel uitgeholed kan worden, 

maar de bal makkelijk uit de cup is te halen zonder contact met de cup en/of vlag. 
Laat deze verhogingen ook altijd zitten en blijf hier vanaf a.u.b.; 

o Na gebruik bunkerhark handen desinfecteren met eigen gel of spray.  
o Zorg dat men bij weggooien van afval in de prullenbak, deze niet aanraakt; 

 

 Scorekaarten 
Gebruik zoveel mogelijk de digitale scorekaarten via de app GOLF.N: of de web-app 
m.egolf4u.nl. De baan is gewoon qualifying (nummer aanvragen en invoeren kan 
naderhand en direct achter elkaar en ook alleen thuis a.u.b.). 
 

 Naleving 

Per golfaccommodatie is een medewerker verantwoordelijk voor de naleving van dit 
protocol. Dit is altijd: 
o de werkende receptionist (bij overtreding binnen); 
o marshal (bij overtreding buiten); 
o de golfpro’s en greenkeepers; 
o Dirk of Joep Verheijen; 
o Rob van Gestel of Roxane Roelofs; 
Eindverantwoordelijk: bij aanwezigheid Joep of Dirk en anders te allen tijde Rob van Gestel 
(i.v.m. constante aanwezigheid door bewoning op complex).  
 

 Flight 

Sporters mogen spelen op de golfbaan in flights van maximaal 4 personen. Iedereen 

dient 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.  

 
 
 
 

Veel plezier met golfen en houd je voor zowel 
jezelf als iedereen a.u.b. aan alle regels! 

  



 

4. Horecaprotocol ‘Boshuys klein Utrecht’ 


