
           Golf- en Countryclub Geijsteren 

 

Protocol Golfclub Geijsteren (2020-01) 

Gasten Protocol (baan – oefenfaciliteiten) 
 

 
Veiligheid- en hygiëneregels 
 

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

• wedstrijden worden - conform de overheidsrichtlijnen - niet gespeeld (o.a. 
Damescommissie, Herenconvent, businessclub en Weco);  

• 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 in het huishouden 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 het golfen klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis; 

• spelers boven de 70 jaar en personen behorende tot één van de risicogroepen dienen 
zelf hun risico te analyseren of zij zich op de golfbaan (in groepen) dienen te begeven. 
Raadpleeg desnoods je huisarts; 

• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

• ga thuis naar het toilet voordat je naar de club vertrekt; 

• was voor het golfspel thuis je handen minimaal 20 seconden met water en zeep; 

• was je handen minimaal 20 seconden met water en zeep na het bezoek aan de 
sportlocatie; 

• de kleedkamers/douches zijn gesloten; 

• de toiletten in het clubhuis zijn alleen geopend als er personele bezetting op het 
clubhuis is; 

• vermijd het aanraken van je gezicht; 

• schud geen handen; 

• kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga 
direct daarna naar huis; 

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

• het naleven van de 1,5-metermaatregel. Voor kinderen t/m 12 jaar is dit onderling niet 
noodzakelijk; 

• een veilige omgeving voor alle medewerkers, begeleiders en golfers; 

• het bieden van een gezonde activiteit;  
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• er is nimmer sprake van rechtstreeks fysiek contact tussen golfer, vrijwilliger en 
medewerker; 

• aanvullende hygiënemaatregelen. 
 
 
Regels voor gebruik van de baan 

 

• Één richting 
Voor de looproutes van de parkeerplaats naar de driving range en de 1e tee  en terug 
wordt (grotendeels) eenrichtingsverkeer gehanteerd. De looproutes staan met borden 
aangegeven. Het pad tussen het clubhuis en de tennisbaan is afgesloten en dient niet 
te worden gebruikt. 

 
 

• Horeca 
Het restaurant en het terras blijft gesloten in afwachting van versoepeling van 
regelgeving vanaf 1 juni. Het is niet toegestaan consumpties te nuttigen op het terras. 

• Secretariaat 
Is geopend tijdens kantooruren; 
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• Kleedkamers en toiletten. 
Kleedkamers blijven gesloten, de toiletten in het gebouw zijn geopend gedurende 
kantooruren. De toiletten op de baan zijn ook geopend; 

• Spelen op de baan alleen na reservering vooraf 
Er wordt gewerkt met een verplicht reserveringssysteem voor starttijd. Gasten dienen 
vooraf starttijd te reserveren via secretariaat en/of caddiemaster 
 
Het is niet toegestaan om te starten op hole 10 
 
Per starttijd kunnen maximaal drie deelnemers in een flight worden geplaatst. 
Aanvulling van een flight tot twee of drie personen dient te worden geaccepteerd. 
Streefdoel is het spelen met een driebal om een gelijkmatige doorstroming te krijgen 
in de baan.  
 
Het interval tussen de starttijden bedraagt 10 minuten. 
 

• Doorlaten 
Indien uw flight afstand verliest op de partij voor u is doorlaten toegestaan, zorg voor 
1,5 m afstand.  

• Golfles 
Voor de golflessen van Davey geldt een maximale groepsgrootte van 10 personen. 
Golfers moeten 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar, dit is de 
verantwoordelijkheid van Davey. 

• Oefenfaciliteiten. 
Deze zijn geopend vanaf 11 mei 2020 van  08:00u tot zonsondergang. 
Vanaf 16 mei zijn deze geopend van zonsopgang tot zonsondergang. 
Op de driving range mogen alleen ballen geslagen worden vanaf de matten. 
Het maximum aantal spelers wordt dus bepaald door het aantal matten. 
Bij de ballenmachine staat desinfectiemateriaal, graag voor en na gebruik van de 
emmertje deze reinigen. 
Het maximum aantal gebruikers van de puttinggreen is 8, de driehoek 9 en de pitch en 
puttinggreen 12;  
De ballenkokers zijn verwijderd, u dient zelf ballen mee te nemen 
Davey heeft bij het geven van de lessen voorrang bij het gebruikmaken van de 
oefenfaciliteiten. 

• Stokkenloods. 
In de stokkenloods kan het afstand houden lastig zijn, de spelers worden gevraagd 
hun eigenverantwoordelijkheid hierin te nemen 

• Voorkom aanraking 
De vlaggenstokken mogen niet aangeraakt worden, hiervoor is een locale regel 
ingevoerd, deze is bij hole 1 en 10 zichtbaar in het mededelingenbord . De holecups 
worden omgedraaid, waardoor de bal eruit genomen kan worden zonder de 
vlaggenstok aan te raken.  
Alle bunkerharken en ballenwassers worden verwijderd. Bunkers worden uitsluitend 
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door greenkeepers geharkt, spelers dienen met hun voeten en een club de bunkers te 
egaliseren na het spelen. Laat de bunker achter zoals u hem zou willen aantreffen. 
Scorekaarten worden niet uitgewisseld, qualifyingscores worden direct ingevoerd via 
de E-golf4u app op uw eigen computer of mobile device. De computer voor de 
registratie van een score (geplaatst in de hal van het clubhuis) is tot nader order 
uitgeschakeld. 

• Pin only, er kan alleen contactloos worden betaald bij het secretariaat. 

• Gebruik handicarts 
Per buggy maximaal 1 persoon. Er mogen 2 personen in de golfbuggy als deze uit 
hetzelfde huishouden komen. Er is schoonmaakmiddel beschikbaar voor de golfer om 
de buggy (stuur en handvaten) voor en na gebruik mee te reinigen.  

• Jeugd 
Het protocol voor de jeugdlessen blijft van toepassing, de inhoud hiervan is bekend bij 
ouders en kinderen. 
De jeugd tot 12 jr mag alleen onder begeleiding gebruik maken van de baan en de 
oefenfaciliteiten. Voor de jeugd vanaf 13 jr gelden dezelfde regels als voor de 
volwassenen 

• Naleving protocol 
Bert Hendriks en Rachel Vogels zijn Coronaverantwoordelijke,  en daarmee eerst 
verantwoordelijke bij de controle op naleving van het protocol. Zij worden voor zover 
als mogelijk ondersteund door een marshall of gastvrouw. 
Rachel Vogels en Bert Hendriks rapporteren eventuele knelpunten en incidenten naar 
het bestuur.  
De regels worden streng, maar vriendelijk gehandhaafd. We vragen hierin uw 
medewerking door het opvolgen van de instructies en aanwijzingen van de 
Coronaverantwoordelijke.  
Indien afspraken of aanwijzingen genegeerd worden kan dit leiden tot (tijdelijke) 
ontzegging van toegang tot de golfbaan, dit ter beoordeling van het bestuur.  
 
Vragen over dit protocol graag via mail sturen naar bestuur@golfclubgeijsteren.nl . 
Vragen over de reserveringsmodule graag naar info@golfclubgeijsteren.nl  
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