Corona protocol fase 3
per 1 juli 2020

Door afstand te houden geven we elkaar de ruimte!
Door de aangepaste regels van de overheid, het RIVM, de protocollen van de NGF en andere
belanghebbende partijen en de veiligheidsregio, kunnen wij op onze golfbaan op 1 juli fase 3 in gebruik
nemen.
We doen nog meer een een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid voldoende afstand te houden en alle
hygiene maatregelen (ontsmetten en handen wassen) in acht te nemen.
Fase 3
Tijdens deze fase gaan we weer een stapje verder richting verdere uitrol van de mogelijkheden. Alles blijft
gericht op de 1,5m samenleving. Het bestuur streeft er ook tijdens deze fase naar om zoveel mogelijk leden
te faciliteren om te spelen. Dat betekent dat er, wanneer u met zijn tweeën speelt, de caddiemaster het
recht heeft een derde en een vierde golfer aan de flight toe te voegen.
In de afgelopen tijd heeft het bestuur een aantal mogelijkheden getest m.b.t. de manier van starttijden
boeken. Dit om te komen tot een goed overwogen en gestroomlijnd systeem. In fase 3 mag u 6 dagen
tevoren boeken en in deze periode met 2 starttijden in het systeem staan. In een later stadium zal een
definitieve beslissing over het reserveringssysteem worden genomen.
We houden afstand, zorgen dat iedereen zijn handen met doekjes en alcoholpompjes kan ontsmetten.
Leden blijven op 1,5m afstand van medewerkers en elkaar.
De mogelijkheden een drankje te drinken of een maaltijd te gebruiken op het terras of in het restaurant
worden uitgebreid. Zie het protocol van Bogey’s.
Algemeen
a. Blijf thuis als u een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest of verhoging (vanaf 38oC).
b. Blijft thuis als iemand in uw huishouden koorts heeft (vanaf 38oC) en/of benauwdheidsklachten.
1. Commissiedagen, wedstrijden en jeugdwedstrijden mogen worden georganiseerd op voorwaarde dat
de definitieve startlijst 8 dagen tevoren wordt opgemaakt. VOL = VOL Starttijden tijdens wedstrijden en
commissie dagen tellen mee in het maximum van 2 starttijden per 6 dagen.
2. Restaurant en terras zijn open. Afstand tussen bezoekers is minimaal 1,5m en iedereen heeft een
zitplaats. VOL = VOL!
Faciliteit
3. De kleedruimten en toiletten zijn open.
4. Douches blijven nog gesloten.
5. Een zuil met voetpomp met desinfecterende spray staat in de hal. Desinfecteer uw handen altijd bij
binnenkomst.
Paden – Rond het clubhuis
6. Houd zo veel mogelijk rechts. Houd 1,5 m afstand tot andere golfers, vrijwilligers en medewerkers.
Baan
7. Starttijden mogen maximaal 6 dagen tevoren geboekt worden. Gedurende deze 6 dagen mag u met 2
starttijden in het systeem staan. Starttijden op de dag zelf (dag 0) en starttijden na 17.00 uur tellen niet
mee.
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8. De baan is open voor Kleiburg leden, introducees, Fabulous Golf, greenfeespelers en BC-leden die
vooraf een starttijd geboekt hebben.
9. Greenfeespelers en BC-leden mogen maximaal 14 dagen tevoren een starttijd boeken via de
caddiemaster. Is de relatie van een BC-lid een Kleiburg lid, dan telt de starttijd mee voor het maximale
aantal starttijden per 6 dagen.
10. BC-middagen en groepsreserveringen mogen weer georganiseerd worden.
11. We moedigen u aan om zoveel mogelijk als vier- of driebal te spelen.
12. Raak de vlaggenstok niet aan! De cups staan, zodanig in de hole dat de bal net onder het oppervlak van
de green komt.
13. Bij de bunkers liggen nog geen harken.
14. Leden mogen maximaal 1x18 holes per dag reserveren.
15. Mocht u niet fit zijn, of u angstig voelen als er iemand anders bij de flight komt, dan heeft u de keuze
dit te accepteren of niet te spelen, of een starttijd te boeken na 18.00 uur.
16. Zuilen zijn weer open. Beter is het uw score in te voeren via uw eigen telefoon https://m.eg4u.nl
17. Spelen vanaf de tee, passend bij je handicap is verplicht.
18. Maximale flight handicap in prime time 120 en buiten prime time 135.
19. Er wordt gestart om de 8 minuten.
20. Doorlaten is weer toegestaan.
Handicarts
21. Handicartgebruik: twee personen niet uit hetzelfde huishouden is mogelijk, het advies is: draag een
mondkapje.
Caddiemasters/medewerkers/marshals
22. Werken achter een perspex afscheiding.
23. Maximaal 2 spelers tegelijkertijd bij de balie. Verder wacht iedereen in de hal, ook weer 1,5 m uit
elkaar.
24. Uitsluitend pinnen, bij voorkeur contactloos (kan tot € 50).
Driving range
25. De driving range is voor training en oefenen toegestaan met een maximaal aantal golfers dat gelijk is
aan het aantal plaatsen.
26. De ballenmandjes moeten bij de caddiemaster opgehaald worden en na afloop gedesinfecteerd
teruggebracht worden.
27. Lessen met meerdere cliënten tegelijk is toegestaan. Ook hier geldt de 1,5 m regel.
Oefengreens
28. Hier geldt de 1,5 m regel.
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