
 

Protocol Golfclub Zeegersloot per 15 december 2020 
 

In dit protocol zijn de richtlijnen van de NGF en NVG opgenomen. 

Algemeen 
 Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).  

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

benauwdheidklachten.  

 Schud geen handen.  

 Houd afstand 

 Volg de aanwijzingen van het personeel op. 

 Beperk jouw aanwezigheid door maximaal 10 minuten voor de start van jouw 

activiteit aanwezig te zijn en direct na jouw activiteit weer naar huis te gaan. 

De baan 

Griend/Heuvelbaan  en Parkbaan 

 ER WORDT IN TWEEBALLEN GESPEELD 

 Houd 1,5 meter afstand 

 Reserveer vooraf je starttijd. Dit is verplicht.   

 Alleen via de website, telefonisch of de App een starttijd reserveren 

 Arriveer niet eerder dan 5 minuten voor aanvangstijd van je starttijd bij eerste hole. 

 Doorstroming op de baan is essentieel: 

o Houd gelijke tred met andere flights, bij oponthoud bal oppakken en 

doorlopen.  

o Alleen eigen bal zoeken. Bij oponthoud nieuwe bal droppen en doorspelen. 

o Geen ballen uit het water hengelen. 

o Geen harken bij de bunkers. Bij ligging in een voetstap mag de bal worden 

verplaatst naar een vergelijkbare plek in de bunker die wel goed geharkt is. 

o Raak de vlaggenstok niet aan. 

 Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen.   

 Volg de aanwijzingen van het personeel op !!!  

 Neem eten en drinken mee van huis (Clubhuis is gesloten) 

 Neem jouw afval mee naar huis (Afvalbakken worden niet frequent geleegd) 

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



 

Het Clubhuis 
 Het Restaurant is gesloten 

 In het clubhuis is het dragen van een mondkapje verplicht. 

 Het aantal personen in de hal is ook beperkt dus het is niet meer toegestaan om tijdens 

een regenbui in het clubhuis te schuilen. 

 De kleedkamers zijn gesloten 

 De toiletten zijn open . Niet meer dan één persoon tegelijk in de toiletruimte. 

 Lockerruimte is open. Niet meer dan één persoon tegelijk in de lockerruimte 

 Scorekaarten elektronisch (website of App) invullen. Niet op de zuil in de hal. 

Servicedesk en Shop 
 Servicedesk en Shop zijn open 

 Het dragen van een mondkapje is verplicht 

 Maximaal één bezoeker tegelijk in de ruimte. 

 Alleen per PIN betalen. 

Handicart (Buggy) 
 Handicart telefonisch reserveren 

 Contactloos betalen (PIN) 

 Handicart na gebruik reinigen 

Oefencentrum 
 De driving range is open.  

 De ballenmandjes moeten voor en na gebruik gereinigd worden  

 Beperkt aantal mensen op oefengreen en de rest van het oefencentrum  

 Lessen, trainingen, clinics en andere vormen mogen voor 18 jaar en ouder 
plaatsvinden, maximaal in groepjes van 2 (TWEE)  personen exclusief de pro.  

 Voor kinderen tot 18 jaar gelden geen restricties 

Wedstrijden 
 Wedstrijden tussen clubs zijn verboden.  
 Onderlinge wedstrijden ZIJN onder zeer strikte voorwaarden toegestaan. 

Informeer zonodig bij de manager.  
 

Het complex 
Het totale complex van Golfclub Zeegersloot omvat naast het terrein van de golfbaan , 

clubhuis en de oefenfaciliteiten  ook nog de parkeerplaats, de weg tussen hole 9 en hole 10 en 

de fiets en wandelpaden op de Heuvelbaan en langs de Parkbaan.  

Op diverse plaatsen moeten de golfers dus de ruimte delen met anderen (fietsers en 

wandelaars).  

Let hierop en zorg dat je ook hier de coronaregels hanteert. 

Basisregel is: Houd maximaal rechts. Dan is er voor iedereen ruimte. 


