
VOORZORGSMAATREGELEN 
CORONAVIRUS VOOR GOLFERS

•  Kom niet naar de accommodatie als 
je een van de volgende klachten hebt: 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 
38 C°).

•    Kom niet naar de accommodatie als 
iemand in jouw huis koorts (vanaf 38 C°) 
en/of benauwdheidsklachten heeft. Ook 
niet als je recent in aanraking bent geko-
men met iemand met deze klachten.

 
• Was voor en na het golfen je handen.

•  Volg altijd de aanwijzingen van het  
personeel op.

•   Clubhuis, terras, douches en  
kleedruimtes zijn gesloten.

•  Lockers, receptie, shop en toiletten  
wel beschikbaar onder strikte regels, 
maximaal 1 persoon per 10 vierkante 
meter. 

•  Oefenfaciliteiten beperkt open, alleen te  
gebruiken 15 minuten voor de starttijd  
of tijdens een golfles.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Kom niet in con-
tact met anderen 
en hun spullen.

Alleen toegang 
met bewijs van 
reservering voor 
starttijd of les.

Raak de vlaggen-
stok niet aan.

Maximaal drie 
personen in  
een flight

Niet eerder dan 
15 minuten voor 
de golfronde of 
-les verzamelen.

Direct na de  
golfronde of -les 
de accommodatie 
verlaten.

Betaal met pin  
of contactloos.

1,5M



MAATREGELEN VEILIGHEID EN 
HYGIËNE VOOR GOLFERS

DE HOLE: De holecups worden boven de grond geheven zodat de 
bal niet uitgeholed kan worden en deze niet uit de hole opgepakt 
hoeft te worden. Raak de vlaggenstok niet aan.

BUNKERS: Alle bunkerharken worden verwijderd. Bunkers worden 
uitsluitend door greenkeepers geharkt, bij ligging in een voetstap 
mag de bal worden verplaatst naar een vergelijkbare plek in de 
bunker die wel goed geharkt is.

BALLENWASSERS verwijderd of afgedekt.

VUILNISBAKKEN verwijderd of afgedekt.

HUUR GOLFBUGGY: Per gedesinfecteerde golfbuggy maximaal  
1 persoon. De golfbaan zorgt voor spray voor de golfer om de 
buggy voor en na gebruik mee te desinfecteren.
• Huur van golfsets is niet mogelijk.

SCOREKAARTEN: Gebruik zoveel mogelijk digitale scorekaarten via 
de app golf.nl en leg fysieke scorekaarten bij de eerste tee.

GOLFLES: les is alleen 1 op 1 mogelijk en zonder toeschouwers.  
Aankomst op de golfbaan niet eerder dan 15 minuten voor de les  
en na afloop van de golfles direct naar huis.  

DRIVING RANGE: de driving range is beperkt geopend, met de helft 
van de matten open. Ballenmandjes worden gedesinfecteerd door 
golfer. Golfbaan stelt desinfectiemateriaal beschikbaar. 

TOILET: minimaliseer het bezoek aan de toiletruimte zodanig dat 
kan worden voldaan aan de 1,5 meter maatregel.

1,5 M



VOORZORGSMAATREGELEN 
CORONAVIRUS VOOR MEDEWERKERS

•  Blijf thuis als je een van de volgende 
klachten hebt: neusverkoudheid,  
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 
verhoging (tot 38 C°).

•  Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts 
heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheids-
klachten of als je recent in aanraking 
bent gekomen met iemand met  
bovenstaande klachten. 

Houd 1,5 meter 
afstand.

1,5 M

Werkzaamheden waarvan 
de aard van het werk het 
toelaat, worden vanuit 
       huis gedaan.

Hoest en nies in 
je ellenboog en gebruik 
papieren zakdoekjes. Was vaker je handen.

Schud geen handen.



 PIN ONLY: Contactloos betalen moet duidelijk worden gestimuleerd. 

MAATREGELEN VEILIGHEID EN 
HYGIËNE VOOR MEDEWERKERS

PERSONEELSINSTRUCTIE: adequate training van uw personeel van 
groot belang. Zorg voordat de golfaccommodatie opengaat voor  
een goede uitleg met betrekking tot alle processen in en rondom de 
accommodatie. Maak een instructiedocument voor personeel en houd 
1-op-1 gesprekken tussen managers en personeel, hierin kan alles  
rondom veiligheid worden besproken, dit creëert op voorhand al meer 
duidelijkheid voor personeel.

HANDHAVING DOOR PERSONEEL: personeel krijgt rugdekking  
om sporters aan te spreken op het schenden van de regels en hen 
uiteindelijk de toegang tot de accommodatie te ontzeggen wanneer 
geen gehoor wordt gegeven aan de ingestelde regels. Dit kan ook 
meegenomen worden in 1 op 1 gesprekken met medewerkers.

EXTRA BESCHERMING MEDEWERKERS: Faciliteer voor medewerkers 
extra materialen zoals kuchschermen en hygiëne-handschoenen. Daar-
naast worden de medewerkers voorzien van extra hygiëne-instructies. 

DESINFECTIE: plaats op meerdere plekken op de accommodatie  
desinfectiemiddelen voor bezoekers en medewerkers. Gebruik papieren 
handdoekjes en regelmatig prullenbak legen.

EXTRA SCHOONMAAK: alle deurknoppen en andere handcontact- 
punten moeten doorlopend worden gereinigd. Ook de vlaggenmast. 

NALEVING: per golfaccommodatie is een medewerker verantwoordelijk 
voor de naleving van dit protocol

TOILETTEN: De toiletten worden vaker en met extra hygiënemaatrege-
len schoongemaakt. Zorg voor een aftekenlijst op het toilet. Toiletten in 
de baan zijn gesloten. 



RICHTLIJNEN HANDEN WASSEN

Handen nat maken Zeep toevoegen Wrijf zeep over  
de handpalmen

Wrijf zeep over  
de gehele handen

Zeep tussen de 
vingers

Spoel je handen af

Spoel je handen af

Wrijf de rug van je 
vingers in je andere 

handpalm

Droog ze met een 
schone doek

Wrijf het over de
gehele handen

Maak duimen schoon

Gebruik de doek
om de kraan uit te 

zetten

Wacht tot de handen 
droog aanvoelen

(20sec)

Was je nagels en 
vingertoppen

Je handen zijn 
schoon

HANDEN 
ONTSMETTEN
MET ALCOHOL



VOORZORGSMAATREGELEN 
CORONAVIRUS VOOR 
JEUGDGOLFERS T/M 12 JAAR

•  Kom niet naar de accommodatie als 
je een van de volgende klachten hebt: 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 
38 C°).

•    Kom niet naar de accommodatie als 
iemand in jouw huis koorts (vanaf 38 C°) 
en/of benauwdheidsklachten heeft. Ook 
niet als je recent in aanraking bent geko-
men met iemand met deze klachten.

 

• Was voor en na het golfen je handen.

•  Volg altijd de aanwijzingen van het  
personeel op.

•   Clubhuis, terras, douches en  
kleedruimtes zijn gesloten.

•  Receptie en toiletten wel beschikbaar 
onder strikte regels.

Gebruik je eigen 
spullen, kom niet 
in contact met 
spullen van andere 
golfers.

Raak de vlaggen-
stok niet aan.

Eventuele 
betalingen met pin 
of contactloos.

Niet eerder dan 
15 minuten voor 
de golfronde of 
-les verzamelen.

Direct na de  
golfronde of -les 
de accommodatie 
verlaten.

Alleen toegang 
met bewijs van 
reservering voor 
starttijd of les.



VOORZORGSMAATREGELEN
CORONAVIRUS 

DESINFECTEER HIER  
VERPLICHT JE HANDEN



VOORZORGSMAATREGELEN
CORONAVIRUS 

VERPLICHTE LOOPROUTE



VOORZORGSMAATREGELEN
CORONAVIRUS 

KLEEDKAMER GESLOTEN

GESLOTEN



VOORZORGSMAATREGELEN
CORONAVIRUS 

NEEM JE AFVAL MEE 
NAAR HUIS



VOORZORGSMAATREGELEN
CORONAVIRUS 

HORECA GESLOTEN 




