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Uitgangspunten 

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

• naleven van de 1,5-metermaatregel   

• veilige omgeving voor alle medewerkers, begeleiders en sporters; 

• het bieden van een gezonde activiteit;  

• er is nimmer sprake van rechtstreeks fysiek contact tussen sporter, begeleider en medewerker; 

• aanvullende hygiënemaatregelen. 

 

Voorafgaand aan bezoek  

• Flights 

o Per starttijd maximaal vier golfers in een flight. 

o Zorg zoveel mogelijk dat 1 golfer het inchecken bij de receptie afhandelt, zodat wij zo weinig 

mogelijk beweging bij de receptie hebben. De andere golfers gelieve buiten te wachten. 

o Scorekaarten worden niet uitgereikt bij de receptie, maar liggen in de schuilhut van hole 1 

▪ Wissel de kaarten niet uit 

o Huur van golfsets of trolleys is niet mogelijk. Er staan géén service-trolleys in de baan. 

 

• PIN only 

Er kan alleen met pin betaald worden. Cash betalingen worden niet geaccepteerd.  

 

• Huur golfbuggy 

o Per golfbuggy maximaal 1 persoon. 

▪ Er mogen 2 personen in de golfbuggy indien deze uit hetzelfde huishouden komen. 

o De golfer reinigt voor en na het gebruik de buggy met desinfectiedoekjes. 

 

• Gesloten ruimtes 

o Landhuys & terras 

▪ Vanaf 1 juni wel beperkt open 

o Kleedruimtes 

 

• Toiletten 

o Ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet.  

o Toiletbezoek is alleen in bijzondere gevallen toegestaan.  

 

• Naleving protocol 

o Namens Tespelduyn is een coördinator verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol.  

o Onze medewerkers en marshalls zijn geautoriseerd om golfers aan te spreken op het schenden 

van de regels en hun uiteindelijk de toegang tot de accommodatie te ontzeggen wanneer geen 

gehoor wordt gegeven aan de ingestelde regels. Indien er boetes uitgedeeld worden door 

handhavers dan komen deze voor rekening van de golfer. 

 

Weer golfen - aandachtspunten 

• Regels voor de individuele golfer 

o Houd 1,5 meter afstand. 

o Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°). 

o Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. 

o Reserveer vooraf je starttijd. Dit is verplicht. En dit kan online (sterke voorkeur!) en/of telefonisch.  

o Arriveer niet eerder dan 10 minuten voor aanvangstijd van starttijd, de les of oefensessie. 

o Was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden.  

o Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen.  

o Ga na het voltooien van de ronde of les meteen weer naar huis.   

o Volg de aanwijzingen van de medewerkers en marhalls.  
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• Contactoppervlakten 

o Vlaggenstokken niet aanraken;  

▪ Er zijn ringen in de hole geplaatst 

o Bunkerharken zijn verwijderd. 

▪ Bunkers worden uitsluitend door greenkeepers of marshall geharkt 

▪ Bij ligging in een voetstap mag de bal worden verplaatst naar een vergelijkbare plek in 

de bunker die wel goed geharkt is. 

o Ballenwassers zijn verwijderd.  

 

Drivingrange 

• Afstand: 1,5 meter afstand van elkaar houden.  

• Ballenmandjes voor en na gebruik door golfer te reinigen met aanwezige desinfectiedoekjes. 

 

Oefengreens 

• Puttinggreen: maximaal 10 golfers / houd 1,5 meter afstand. 

• Chipping green: maximaal 3 golfers / houd 1,5 meter afstand.,  

• Pitchveld: maximaal 30 golfers / houd 1,5 meter afstand 

 

Golfles  

• Golfles 

o De groepsgrootte tijdens een golfles mag niet groter zijn dan 10 personen.  

o Sporters moeten 1,5 meter afstand houden van elkaar.  

o De golfpro moet zorgen dat tijdens de les te allen tijde 1,5 meter afstand genomen kan 

worden.  

 

Wedstrijden & competities  

Helaas mogen er geen wedstrijden en/of competities gespeeld worden en wij hebben alle wedstrijden en 

competities t/m 16 juni laten vervallen. 

Wij wachten op nadere berichtgeving vanuit de wetgever wanneer wij weer mogen starten met wedstrijden en 

competities en zullen direct informeren zodra wij dit weten. 

 

Kinderen t/m 12 jaar 

• Flight 

Maximaal vier kinderen zelfstandig in een flight kunnen met een begeleider of onder regelmatige 

controle van marshall. De begeleider / marshall dient 1,5 meter afstand te houden van de kinderen. 

o Begeleiding 

Begeleiders kunnen een golfpro, ouders, vrijwilligers of marshal zijn. De begeleider is in het 

bezit van een baanpermissie.  

 

• Golfles 

Er zijn geen beperkingen qua groepsgrootte of afstand. Kinderen tot en met 12 jaar dienen wel 

rekening te houden met 1,5 meter afstand tot de golfpro. 

 

• Drivingrange 

Er zijn geen beperkingen op de drivingrange mits marshall regelmatig controleert.  

Ballenmandjes voor en na gebruik door golfer te reinigen met desinfectiedoekjes. 

 

Algemeen 

• Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de sportlocatie en vermijd waar mogelijk gebruik 

van het OV. 

• Houd met reizen naar de sportlocatie rekening met de richtlijnen verkeer & vervoer van de 

Rijksoverheid. 

• Wanneer je kind(eren) niet zelf naar de sportlocatie kunnen reizen zorg dan dat je als ouder/verzorger 

alleen reist en alleen je eigen kind(eren) wegbrengt. 


