Corona protocol fase 11 verantwoord sporten
vanaf 6 november 2021

Door afstand te houden, geven we elkaar de ruimte!
Dit protocol is aangepast aan de regels van de overheid, het RIVM, de protocollen van de NGF, de
veiligheidsregio en andere belanghebbende partijen.
Per 6 november 2021 geldt het volgende:
Check coronatoegangsbewijs (CTB) bij binnenlocaties
In alle binnenruimtes op sportaccommodaties inclusief de buitenterrassen geldt de plicht van de
CTB-check. Voor alle golfactiviteiten buiten hoeft geen check te worden gedaan. Echter, voor het
betreden van alle binnenruimtes is de CTB-check plus Identiteitsbewijs verplicht. Dus als golfers of
toeschouwers de kleedkamer, het toilet of het clubhuis betreden, dan moet bij binnenkomst het CTB
en het identiteitsbewijs worden gecontroleerd. Deze controle wordt uitgevoerd door de
caddiemaster. We verzoeken u daarom bij binnenkomst als eerste uw coronatoegangsbewijs en
identiteitsbewijs aan de caddiemaster te laten zien. Daarna kunt u zonder mondkapje het clubhuis in.
Het dringende advies is om 1,5m afstand te houden van elkaar. Schud geen handen, hoest en nies in
uw elleboog en was vaak je handen. Blijf bij twijfel thuis en laat u testen.
Restaurant
1. Clubhuis en restaurant zijn open.
2. Zowel binnen als op het terras is een geldig coronatoegangsbewijs verplicht.
3. Houd 1,5m afstand.
4. Pin uw betaling, bij voorkeur contactloos (kan tot € 50).
Faciliteiten
5. Bij binnenkomst laat u uw CTB scannen door een medeweker en toon uw ID.
6. Zonder geldig CTB kunt u geen gebruik maken van de het clubhuis, kleedkamers en het toilet.
7. Desinfecteer uw handen altijd bij binnenkomst.
Baan
8. Alle starttijden blijven op afspraak, dus ook van de wedstrijden, commissiedagen en vrije spelers.
9. Starten om de 8 minuten.
10. Spelen van de juiste tee is verplicht.
11. Starttijden mogen maximaal 30 dagen tevoren geboekt worden.
Gedurende deze 30 dagen mag u met 5 starttijden in het systeem staan.
Starttijden op de dag zelf (dag 0) telt E-golf4U niet mee.
(Voor een starttijd later in de middag, zet u E-golf4U op 9 holes, zo verschijnen meer starttijden.)
12. Greenfeespelers en Fabulous Golfers zijn op weekdagen welkom als ze vooraf een starttijd
hebben geboekt.
13. We moedigen u aan om zoveel mogelijk als vier- of driebal te spelen.
14. In het blok tussen 11:00 – 13:00 uur gaan we een stap verder en heeft de caddiemaster de
opdracht spelers actief samen te voegen om in dit blok voornamelijk 3 en 4 ballen te vormen.
15. Mocht u zich angstig voelen als er iemand anders bij de flight komt, dan adviseren we u een
starttijd te boeken na dit blok.
16. We adviseren u om uw scores digitaal in te voeren op uw telefoon: https://m.eg4u.nl/#/login
17. Spelen vanaf de tee, passend bij uw handicap is verplicht.
18. Zorg dat u aansluiting houdt met de voorgaande flight.
19. Doorlaten is toegestaan.
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Wedstrijden, commissiedagen, enz.
20. Alle interne clubwedstrijden, jeugd- en commissiewedstrijden mogen worden georganiseerd, op
voorwaarde dat de definitieve startlijst 7 dagen tevoren wordt opgemaakt. Vol = Vol
21. Voorgeboekte starttijden -wedstrijden, commissiedagen, BC- tellen mee in het maximum van
starttijden.
22. Commissievergaderingen mogen fysiek worden georganiseerd, met dien verstande dat er een
afstand van 1,5 meter wordt aangehouden en de vergaderruimte geventileerd wordt.
Handicarts
23. Handicartgebruik: twee personen niet uit hetzelfde huishouden is mogelijk.
24. Geadviseerd wordt de plastic afscheiding in de handicart te respecteren.
25. Na gebruik bent u verplicht de handicart te reinigen met de beschikbaar gestelde doekjes.
26. Bovenstaande geldt ook voor commissiewedstrijden.
Caddiemasters
27. Houd in de hal en in de shop 1,5m afstand.
28. Pin uw betaling, bij voorkeur contactloos (kan tot € 50) bij de ballenmachine en caddiemaster.
Driving range / Oefengreens
29. Ook hier geldt de 1,5m regel.
30. Op de driving range is trainen en oefenen toegestaan met een maximaal aantal golfers dat gelijk
is aan het aantal plaatsen.

Corona protocol fase 11 per 6 november 2021

