Protocol NGF Golfwedstrijden
Verantwoorde NGF Golfwedstrijden in coronatijd.
Na een periode waarin het door de intelligente lockdown verboden, dan wel anderszins onmogelijk,
was om verantwoord golfwedstrijden te organiseren is dit per 1 juli 2020 weer mogelijk onder strikte
voorwaarden. Per 10 augustus zijn er met name wat betreft de horeca en dus clubhuis aanvullende
maatregelen afgekondigd die in deze versie zijn opgenomen.
Deze voorwaarden staan samen met de uitleg en adviezen beschreven in het bijgevoegde:
Protocol verantwoord sporten van de NOC*NSF van 10 augustus 2020.
Daarvan is het Protocol Golfsport en het Protocol Horeca en Golf in dit kader een onderdeel.
Dit NOC*NSF Protocol vormt, onverkort en zonder uitzonderingen, de basis waarop de NGF haar
golfwedstrijden organiseert.
Indien noodzakelijk wordt dit protocol aangepast aan nieuwere versies van het NOC*NSF-protocol.
Op deze plaats wordt uitleg gegeven hoe we deze voorwaarden vertalen in de praktijk en hoe we de
veiligheid van iedereen betrokken bij de wedstrijddag zo goed mogelijk kunnen waarborgen.
Op drie niveaus worden de voorwaarden beschreven en voor de betrokken partijen duidelijk gemaakt:
1. De golfclub waar de wedstrijd gespeeld wordt (gastclub) heeft de verantwoordelijkheid naar
alle spelers, bezoekers en vrijwilligers van hun baan en voor het gebruik van hun andere
faciliteiten.
Hier wordt beschreven welke basisafspraken er zijn.
Tijdens het baanbezoek dat voorafgaand aan de wedstrijd door de wedstrijdleider van de NGF
wordt gedaan worden de afspraken verder uitgewerkt, aan de plaatselijke omstandigheden
aangepast en bevestigd in het verslag.
2. De spelers, caddies, ouders of begeleiders en coaches indien van toepassing, wordt duidelijk
gemaakt wat er van hun wordt verwacht te doen en te laten op de wedstrijddag.
3. De officials, zijnde de wedstrijdleider (WL), referees en NGF Wedstrijden-medewerkers wordt
uitgelegd op welke wijze de wedstrijddag praktisch en regeltechnisch georganiseerd wordt en
hoe te bevorderen dat iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt.
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De gastclub
De NGF organiseert de golfwedstrijd bij de gastclub die voor de juiste voorwaarden zorgdraagt zoals:
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

Er is een corona-coördinator (CC) aanwezig en er wordt duidelijk gemaakt hoe deze te
bereiken is of deze is duidelijk herkenbaar. Deze coördinator heeft indien nodig contact met
de aangewezen official coronazaken (OC) van de NGF (zie officials).
De CC wordt geacht het Protocol verantwoord sporten van de NOC*NSF te kennen en deze
kennis toe te passen op de gastclub.
De CC kan anderen, die dan zodanig herkenbaar zijn, machtigen om te assisteren bij het
toepassen van de coronamaatregelen. De CC houdt daarop supervisie.
De NGF organiseert wedstrijden die openstaan voor publiek, doch niet meer dan 250
personen kunnen worden toegelaten naast de spelers en officials. De CC ziet toe en waarborgt
door middel van inschatting of telling hoeveel personen aanwezig zijn.
Inschatting is mogelijk door een aantal parkeerplaatsen voor publiek te reserveren en dat te
vermenigvuldigen met bijvoorbeeld 2 personen.
Bij meer dan 250 personen publiek gelden andere eisen, waaraan wij niet kunnen voldoen.
Er wordt een duidelijke routing gemaakt en op plaatsen waar wachtrijen zich kunnen vormen
worden 1,5 m. markeringen aangebracht, bijvoorbeeld bij de 1e (en 10e) tee.
De capaciteit van de verschillende ruimtes van de accommodatie wordt tijdens het
baanbezoek van de WL bekeken en er wordt gezorgd dat er altijd voldoende ruimte is voor de
spelers in geval van een evacuatie van de baan (onweer). Maximaal 100 personen in één
ruimte indien verantwoord. Dit kan betekenen dat het gehele clubhuis alleen nog toegankelijk
is voor spelers, caddies en officials bij ontruiming van de baan. De CC zorgt ervoor dat
anderen dan het clubhuis of ruimte voor spelers verlaten en elders, bijvoorbeeld in hun auto
de situatie afwachten. Schuilhutten worden alleen gebruikt in geval van een noodzakelijke
directe evacuatie en zijn alleen voor spelers beschikbaar.
Op ruimtes met een beperkte capaciteit wordt aangegeven hoeveel personen zich hier
maximaal mogen bevinden.
Door het boven normaal aantal personen dat op de golfclub aanwezig is zullen er extra
hygiënemaatregelen genomen moeten worden, zoals afnemen deurknoppen, reinigen
sanitaire voorzieningen en kleedkamers.
Voldoende zeep en papieren handdoekjes moeten constant voorhanden zijn.
EHBO-doos en AED zijn toegankelijk voor de organisatie.
Een gezondheidscheck moet gedaan worden bij betreden terrein en/of clubhuis
(zie horeca en golfprotocol).
Tijdens oefenrondes gelden de regels van de gastclub en dienen alle spelers en hun caddies
zich daaraan te houden. Als zij zich hier niet aan houden kan dit leiden tot uitsluiting van de
wedstrijd in samenspraak met de WL.
Harken worden verwijderd en verhoogde cupliners aangebracht of andere maatregelen zullen
worden genomen om te zorgen dat de bal uit de hole kan worden genomen zonder de
vlaggenstok aan te hoeven raken.

Zie vooral ook de paragraaf NOC*NSF-protocol: Voor sportaanbieders, bestuursleden en beheerders
van sportaccommodaties en openbare ruimtes.
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De spelers
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

De spelers, caddies, coaches en ouders/begeleiders die meekomen naar de wedstrijd worden
geacht de onderstaande paragrafen van het Protocol verantwoord sporten van de NOC*NSF
te hebben gelezen. Hiertoe worden deze meegestuurd met deze informatie. Evengoed wordt
aangeraden kennis te nemen van het gehele protocol.
Zij volgen de veiligheidsaanwijzingen van de corona-coördinator of de daartoe gemachtigde
personen en de officials van de NGF strikt op.
Iedereen met mogelijk aan corona gerelateerde gezondheidsklachten wordt de toegang tot
het terrein geweigerd.
Tijdens de wedstrijd, vanaf het afslaan op de eerste hole tot aan het inleveren van de kaart
hoeven de spelers geen 1,5 m. afstand te bewaren tot hun medespelers.
Caddies en spelers worden beschouwd als zijnde “de speler”.
Het is de verantwoordelijkheid van de speler zorg te dragen dat zij op een veilige manier met
elkaar omgaan.
Op de uitgereikte Local Rules staat het contactnummer dat ook gebruikt kan worden om hulp
te zoeken bij corona gerelateerde zaken.
De organisatie zorgt dan dat dit terecht komt bij de juiste persoon.
De speler caddie etc. houdt zich tijdens oefenrondes aan de dan geldende regels van de
golfbaan op straffe van uitsluiting van de wedstrijd.
Spelers wordt geadviseerd om zo min mogelijk gebruik te maken van de kleedkamers en zich
thuis al te kleden voor de wedstrijd, omdat de capaciteit vaak te klein is om voor iedereen 1,5
m. aan te kunnen houden.
Douches kunnen gesloten zijn indien er niet veilig gebruik van kan worden gemaakt.
De speler of zijn caddie vult zelf zijn eigen kaart in en houdt de score bij voor wie hij marker is.
Bij inleveren van de kaart tekent de speler zijn eigen kaart en de marker bevestigd aan de
NGF-medewerker mondeling dat de score juist is, waarmee deze officieel wordt op het
moment dat de speler de recording area in zijn geheel heeft verlaten. Zie LR hieronder.
Er zal geen prijsuitreiking zijn na afloop van de wedstrijd, de kanshebbers op een prijs zullen
door de NGF-medewerker geïnformeerd worden hoe de eventuele prijs overhandigd wordt en
of zij geacht worden nog te blijven. Anderen wordt geadviseerd om na afloop het terrein te
verlaten.
Na afloop van de wedstrijd valt de speler weer terug op de regels die voor het publiek gelden,
zo ook de 1,5 m. indien een van beiden ouder dan 18 jaar of niet jonger dan 13 jaar.
Er gelden aanpassingen van de NGF-wedstrijdvoorwaarden en Local Rules:
1. De score bij strokeplay (Regel 3.3b):
In afwijking van Regel 3.3b en de wedstrijdvoorwaarden secties A6 en A7, moet een
speler de eigen holescores op de scorekaart noteren, in plaats van de marker en door
de speler getekend te tonen aan de NGF-medewerker en is het voldoende als de
marker de scorekaart op enige wijze verbaal of elektronisch accordeert. Inleveren
gebeurt op aanwijzing NGF-medewerker.
2. De vlaggenstok mag niet worden aangeraakt als onderdeel van de Gedragsregels
Sectie C1 Categorie B:
Het is niet toegestaan de vlaggenstok met de hand aan te raken of te verwijderen. Het
rechtop houden met een golfstok is desgewenst wel toegestaan.
De hole zal meestal voorzien zijn van een inzetstuk dat de diepte van de cup
vermindert tot ongeveer de helft om het uitnemen van de geholede bal te
vergemakkelijken. De straffen behorende bij deze categorie zijn hierop ook van
toepassing. (1e. waarschuwing, 2e algemene straf, 3e DQ)
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3. Onnodig geforceerd stemgebruik en zingen is niet toegestaan als onderdeel van de
Gedragsregels Sectie C1 Categorie B:
De straffen behorende bij deze categorie zijn hierop ook van toepassing.
(1e. waarschuwing, 2e algemene straf, 3e DQ)
4. Preferred lies in bunkers:
Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal
de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in de bunker. Het gebied waarin
geplaatst mag worden en waarvan dan gespeeld mag worden, mag niet verbeterd
worden en het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende
eisen:
Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal.
Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt: één stoklengte van het
referentiepunt, maar met de volgende beperkingen:
-dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
-dit gebied moet in de bunker zijn.
Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om
zijn bal te plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal
volgens de Regel 14.2b(2) en 14.2e.
Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke
regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.
Als de bal in de bunker blijft na een slag, dan mag de tijdelijke plaatselijke regel
opnieuw toegepast worden.
Spelers worden verzocht hun sporen in de bunker met hun voet zoveel mogelijk te
egaliseren
5. In afwijking op Sectie C2-4 mogen spelers NIET gebruik maken van gemotoriseerd
vervoer, ook niet voor een speler die een slag gaat doen, of heeft gedaan, onder de
procedure van slag en afstand.
•

Bij document naar spelers de paragrafen Protocol NOC*NSF veilig sporten invoegen:
a) Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
b) Voor sporters
c) Voor ouders/verzorgers en toeschouwers
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De officials:
•

De wedstrijdleider (WL) zal bij het baanbezoek de benodigde veiligheidsmaatregelen met de
gastclub afstemmen:
o Met de corona-coördinator (CC)de noodzakelijke maatregelen doorspreken.
o De Official Coronazaken (OC) binnen de organisatie bekendmaken, meestal een
WeCo-referee of andere referee met veel ervaring.
o Routing-markeringen en afstandsmarkeringen waar nodig (1e en 10e tee)
o Evacuatieplan bij gevaarlijke omstandigheden doornemen, ontruiming clubhuis
indien noodzakelijk. WL neemt tijdig besluit tot evacuatie.
o Capaciteit diverse ruimtes bekijken en zien hoe dit wordt aangegeven.
o Hygiëneprotocol doornemen, wijzen op intensiever gebruik toilet en kleedruimtes.
o Voldoende ontsmette buggies.
o Afstemmen gebruik douches, overwegen te sluiten bij capaciteitsprobleem.
o Bij de horeca een “check-in” desk inrichten waar leden/gasten:
o Vragen worden gesteld over hun gezondheid (gezondheidscheck). Indien kans op
besmetting: toegang weigeren.
o Gevraagd wordt vrijwillig hun gegevens achter te laten.
Mochten zij weigeren, dan spelers gewoon toelaten.
o Gegevens 14 dagen bewaren, daarna vernietigen.
o Het advies is om binnen regelmatig te ventileren.
Bij het baanbezoek bekijken of de cups “eerlijk” te putten zijn, naast het veilig kunnen
verwijderen van de bal na het uitholen.

•

•

•

•

De WL zorgt voor LR en neemt daarin op de (gedrags-)regels voor:
o Niet aanraken vlaggenstok.
o Scorekaart door zelf invullen. (R3.3)
o Onnodig geforceerd stemgebruik.
o LR plaatsen in bunkers met 1 stoklengte.
o Hoe contact te krijgen met CC of OC over corona-gerelateerde zaken.
De NGF-medewerkers zorgen voor:
o De diverse desinfectiematerialen en beschermingsmiddelen voor referees en andere
officials, zoals handendesinfectie, desgewenst handschoenen en mondkapjes en
desinfectiedoekjes voor in de baan (vlaggenstok, buggy).
o Geschikte ruimte en procedure voor uitgifte scorekaarten en recording.
o Schone scorekaarten.
o Communicatie tussen de club, CC, OC en/of WL in geval van meldingen.
De referees:
o Houden 1,5m. afstand tot de spelers en anderen op of rond de golfbaan, ouder dan
12 jaar.
o Vervoeren geen spelers, ook niet voor of na het spelen van een bal onder de
procedure van slag en afstand.
o Reinigen en ontsmetten de vlaggenstok indien deze (per ongeluk) is aangeraakt
indien mogelijk.
o Assisteren de CC en OC bij het handhaven van de coronaregels in het clubhuis.
De WL staakt de wedstrijd indien er zich situaties voordoen die onverantwoord zijn om de
veiligheid te waarborgen, bijvoorbeeld bij het evacueren van spelers naar het clubhuis en de
100 mensen per ruimte (of minder indien de capaciteit dit niet toelaat) wordt overschreden
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Algemeen protocol verantwoord sporten
Inleiding
Per 1 juli is het kabinet voor Nederland van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’
gegaan, Deze stap is per 10 augustus weer enigszins aangescherpt. Tijdens deze zomer loopt het
aantal bewezen besmettingen weer op en met de aanpassingen van 10 augustus streeft het kabinet
ernaar die toename te beperken zodat nieuwe landelijke maatregelen uit kunnen blijven.
Naast de landelijke aanscherpingen is het nu ook mogelijk dat er regionaal dan wel per gemeente
extra maatregelen worden opgelegd.
Dit protocol gaat uit van de per 10 augustus geldende regels en zal indien die in de komende tijd
veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast. Dit protocol is juridisch gezien een
advies voor het handelen op en binnen sportaccommodaties en bij het sporten zelf op welke plek dan
ook.
De in dit protocol gebruikte termen zijn hetzelfde als in de noodverordeningen. In de
noodverordeningen worden deze termen toegelicht en van context voorzien. De ter plekke geldende
noodverordeningen en gemeentelijke bepalingen dienen altijd leidend te zijn. Het verdient
aanbeveling kennis te hebben van de ter plekke geldende noodverordening met toelichting, die op de
site van de betreffende veiligheidsregio te vinden is, klik hier voor een voorbeeld.
Klik hier voor overzicht van alle veiligheidsregio’s en hun internetsites.
NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona.
Ook is er een handreiking crowdmanagement beschikbaar met praktische tips.
Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden?
• Neem dan contact op met je gemeente of de supportdesk van NOC*NSF (sportsupport@nocnsf.nl)
Dit document wordt indien relevant geactualiseerd.
Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je altijd de meest actuele versie van het sportprotocol.
Onderstaand kort de algemene kaders vanuit de Rijksoverheid daarna volgen de richtlijnen over
veiligheid en hygiëne.
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Kaders Rijksoverheid per 10 augustus 2020
1. Algemene uitgangspunten
• blijf thuis bij klachten en laat je testen;
• pas hygiëne toe;
• houd 1,5 meter afstand;
• werk zoveel mogelijk thuis;
• vermijd drukte.
• het is (bovendien) verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te
zingen of te schreeuwen.
2. Je mag niet ‘samenkomen’ tenzij je
• maatregelen treft waarmee de stromen van de personen die samenkomen worden gescheiden,
(ook voor sanitaire voorzieningen), en je
• hygiënemaatregelen treft waarmee de verspreiding wordt tegengegaan, en je
• maatregelen treft waardoor de aanwezigen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden en ervoor
wordt gezorgd dat aanwezigen daadwerkelijk 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde
persoon, TENZIJ het om uitzonderingen op die 1,5 m gaat, en je
• ervoor zorgt dat wie een zitplaats of afgebakende locatie is toegewezen, daarvan gebruik maakt, en
je
• in binnensportaccommodaties en sportkantines bij minder dan 100 mensen placeert, en je
• in binnensportaccommodaties en sportkantines bij meer dan 100 personen placeert, de
gezondheid checkt en reservering verplicht stelt, en je
• in buitensportaccomodaties bij meer dan 250 mensen placeert, de gezondheid checkt en
reservering verplicht stelt.

•
•
•
•

•

Uitzonderingen op de 1,5 m
personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;
de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van deze kinderen
tot leden van andere leeftijdsgroepen;
personen t/m 17 jaar alleen onderling;
personen die sport, theater of dans in de vorm van sport of culturele uiting beoefenen, voor zover
het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter dit de sportbeoefening in de weg
staat;
personen met een handicap tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, voor zover zij zich niet met
inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers
kunnen ophouden.

Uitzonderingen op verplichting te reserveren, placeren en gezondheidsverificatie
• samenkomsten waarbij er sprake is van continue doorstroming. Zowel op vaste locaties zoals een
dierentuin met verplichte looprichting, als ook op specifieke locaties zoals een foodcourt of
voedseluitgifte bij evenementen.
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3. Eet- en drinkgelegenheid sportaccommodaties
Voor eet- en drinkgelegenheden zoals sportkantines, clubhuizen en hun terrassen gelden de
‘samenkomen’ regels zoals genoemd in hoofdstuk 2, en geldt bovendien altijd:
• reserveren;
• gezondheid checken;
• placeren;
• bezoekers vragen hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen met de
verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel
bron- en contactonderzoek door de GGD. Het gaat daarbij om:
o volledige naam;
o datum, aankomsttijd en placering van het bezoek;
o e-mailadres;
o telefoonnummer;
o toestemming.
• deze gegevens mogen uitsluitend verwerkt en bewaard worden voor de uitvoering van een
eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD, uitsluitend door de regionale GGD worden
opgevraagd en maximaal 14 dagen bewaren en daarna vernietigen door de exploitant;
• eet- en drinkgelegenheden die door GGD gekoppeld worden aan meerdere besmettingen of
clusters van besmettingen via het bron- en contactonderzoek van de GGD kunnen, tot maximaal 14
dagen, worden gesloten;
• degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt, heeft de verantwoordelijkheid voor de
sportactiviteiten zelf en zorgt ervoor dat de deelnemers binnen de geldende kaders kunnen
sporten;
• de gemeente kan in overleg met de sportaanbieders aanvullende afspraken maken over hoe de
eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke
handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt in handen van het lokaal gezag, maar
voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken
in organisatie en handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden
gesport zonder gezondheidsrisico’s.
Richtlijnen t.b.v. veiligheid- en hygiëneregels voor de sport
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.
Deze zijn met name gebaseerd op de algemene regels zoals hierboven beschreven.
• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies
van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
• ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen behalve tot kinderen t/m 12 jaar een afstand
bewaren van minimaal 1,5 m. En behalve kinderen t/m 12 jaar mag niemand dichter dan 1,5 meter
bij jou komen;
• ben je ouder dan 12 en jonger dan 18, dan hoeft je geen afstand te houden tot iedereen jonger
dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 m tot personen van 18 jaar en ouder. Deze laatste groep (18
jaar en ouder) mag ook niet dichter dan 1,5 meter bij jou komen;
• ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoeft je tot niemand afstand te houden.
En iedereen mag dichter dan 1,5 m bij jou komen;
• tijdens het sporten gelden deze regels niet waar dat de sportbeoefening in de weg staat;
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

•
•
•
•

vermijd drukte;
was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
schud geen handen;
neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor
de locatie en voor de gemeente;
stel ook corona-coördinatoren aan (dit kan bv. een trainer/sporter zijn) waarvan er altijd één
herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (bijv. posters) duidelijk
hoe die te bereiken is. Waar relevant voor sportparken werk als sportclubs zoveel mogelijk met
elkaar samen;
maak voor de sportlocatie waar geen beheerder aanwezig is, goede afspraken met de
gebruikersgroepen. De gebruiker wijst een coördinator/contactpersoon aan;
zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters en bezoekers of tref
daarvoor maatregelen;
zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel
zitten;
kleedkamers en douches van sportaccommodaties kunnen gebruikt worden. Voor 18 jaar en ouder
geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand, uitzondering tot kinderen t/m 12;
instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier
sportaanbod kunnen uitvoeren;
wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag
publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar
en de sporters moeten houden, tenzij t/m 12 jaar;
voor toeschouwers gelden maximum aantallen, houd er rekening mee dat als sporters, officials en
betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd zij tellen als publiek, tenzij ze de locatie
verlaten;
voor binnen gelden maximum aantallen van 100 toeschouwers zonder reservering en
gezondheidscheck, wel placeren (tenzij er sprake is van doorstroming van de toeschouwers);
indien je ‘binnen’ momenten met meer dan 100 toeschouwers tegelijk verwacht, is het verplicht
voor toeschouwers om vooraf te reserveren, de gezondheid te verifiëren en placeer de hele dag
vanaf het moment van de opening van de accommodatie;
voor buiten gelden maximum aantallen van 250 toeschouwers als je zonder reservering en
gezondheidscheck, placering werkt;
indien je ‘buiten’ momenten met meer dan 250 toeschouwers tegelijk verwacht, is het verplicht
voor om vooraf te reserveren, de gezondheid te verifiëren en placeer de hele dag vanaf het
moment van de opening van de accommodatie.
bij placering in de vorm van toewijzing van een afgebakend gebied gaat het om de beoefening van
de activiteiten.
bij het kijken naar sport- en spelactiviteiten bestaat placeren uit het aanwijzen van een zitplaats;
het aantal toeschouwers is exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers en medewerkers (en
sporters);
zorg ook voor toeschouwers te voldoen aan dosering en routering, hygiëne en ventilatie
voorschriften, en dat iedereen in het publiek vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand kan houden;
geadviseerd wordt het aantrekken van toeschouwers beperkt te houden;
de genoemde aantallen (100, 250) kunnen gelden per wedstrijdlocatie (parcours, sectoren,
sportveld, zaal etc.), in geval er sprake is van meerdere goed aan te geven afzonderlijke
speelvelden of wedstrijdvelden op een accommodatie. Is er sprake van meerdere groepen
toeschouwers, houd dan op de accommodatie deze groepen gescheiden en vermeng deze niet met
elkaar;
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• voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan
noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
• richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat officials, vrijwilligers en
sporters die moeten wachten voor een sportactiviteit de 1,5 meter afstand van elkaar kunnen
houden;
• denk na over de maximale aantallen personen die passen per ruimte, zodat sporters en
toeschouwers de 1,5 meter afstand kunnen houden. Doe dit voor ruimtes zoals kleedkamers en
sportkantine en maak dat zichtbaar, bijv. op de deur van een kleedkamer;
• communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers, medewerkers en
ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de
sportlocatie;
• zorg dat in en op de sportlocatie een duidelijke routing (aanrijdroute, naar en bij sportactiviteiten,
sportkantine, terras, zitplaatsen, toiletten, tribune enz.) zichtbaar is, zodat personen de 1,5 meter
onderlinge afstand kunnen houden;
• voor alle eet- en drinkgelegenheden zoals sportkantines, clubhuizen en hun terrassen, geldt
bovendien altijd:
o reserveren;
o gezondheid verifiëren;
o placeren;
o bezoekers vragen hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen met de
verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel
bron- en contactonderzoek door de GGD. Het gaat daarbij om:
o volledige naam;
o datum, aankomsttijd en placering van het bezoek;
o e-mailadres;
o telefoonnummer;
o toestemming.

•
•

•

•
•
•
•

•

Deze gegevens mogen uitsluitend verwerkt en bewaard worden voor de uitvoering van een
eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD, uitsluitend door de regionale GGD worden
opgevraagd en maximaal14 dagen bewaren en daarna vernietigen door de exploitant;
regel het zorgvuldig bewaren van de persoonsgegevens (voorwaarde AVG), de uitkomst van een
gezondheidscheck mag niet bewaard blijven;
sportkantines die door GGD gekoppeld worden aan meerdere besmettingen of clusters van
besmettingen via het bron- en contactonderzoek van de GGD kunnen, tot maximaal 14 dagen,
worden gesloten;
na afloop van een wedstrijd/evenement kunnen toeschouwers en sporters blijven, indien buiten
het veld, in de sportkantines, kleedruimtes de 1,5 meter gewaarborgd kan worden en denk hierbij
aan de regels van eet- en drinkgelegenheden. Sporters die zijn uitgesport, worden hiertoe op een
juiste manier begeleid (bijvoorbeeld bewegwijzering, routing of vrijwilligers);
zorg dat alle regels duidelijk en zichtbaar zijn en instrueer medewerkers én vrijwilligers die in
sportkantines werkzaam zijn goed over de inhoud van dit protocol;
zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor
materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes);
spreek als beheerder/exploitant van een multisport locatie of gymzaal een planning af met de
gebruikers. En spreek dezelfde toegangsregels af met alle sportaanbieders op de locatie;
maak als sportaanbieder met de beheerder afspraken over hygiëne. Zorg dat de gehele
sportlocatie goed schoongemaakt wordt na iedere werkdag. Denk hierbij zeker aan toilet-, doucheen kleedruimtes en de overige algemene ruimtes en gangen;
zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke trainingsactiviteit wedstrijd;
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• maak ook handcontactpunten zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens (waarmee sporters
en personeel wel in aanraking komen) meerdere keren per dag schoon;
• geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het
protocol in de diverse ruimtes van de sportlocatie moet worden uitgevoerd en wat de afspraken
met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn;
• sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij
(vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten,
benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
• spreekkoren aanheffen of zingen en schreeuwen bij wedstrijden is niet toegestaan in
groepsverband;
• indien bij een sporter/kaderlid/scheidsrechter Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit
de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD doet bron en contactonderzoek om de
verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De GGD geeft aan welke quarantainemaatregelen
noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;
• voor binnensportaccommodaties is goed ventileren van belang. Controleer op juiste werking van
aanwezige ventilatiesystemen en zorg ervoor dat voldoende wordt geventileerd. Aanpassingen van
instellingen zijn niet nodig. De geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies kunnen worden
gevolgd. Vermijd recirculatie van lucht;
• in het geval er enkel natuurlijk geventileerd kan worden (door ramen en deuren open te zetten)
zorg er dan voor dat dit in ruime mate kan gebeuren. RIVM geeft hierover ook adviezen, hier
vindbaar (https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19).
Raadpleeg bij twijfel experts of neem contact op met de gemeente;
• blijf alert op het aanbieden van sport op een sociaal veilige manier. Om sportverenigingen op weg
te helpen, zijn hier (https://nocnsf.nl/coronahulpmiddelen) een aantal tips geformuleerd.
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Aanvulling horecasporten
• Tijdens horecasporten komen in veel gevallen de horecaprotocollen en sportprotocollen bij elkaar.
In enkele gevallen kunnen die protocollen conflicteren. Hieronder staat een richtlijn hoe om te
gaan met dergelijke situaties, opgesteld aan de hand van de basisregels voor binnen, de
uitzonderingen voor binnensport en de regels voor horeca.
Deze richtlijn is van toepassing op:
1. Sportactiviteiten in horeca (bv. een café waar ook gedart wordt)
2. Horecasporten in sportkantines (bv een voetbalkantine waar ook gebiljart wordt)
3. Accommodaties speciaal voor horecasport (bv. een biljartclub)
Het is zaak te bekijken wat de hoofdactiviteit van een accommodatie is.
Het protocol dat daarbij hoort is leidend. Voor 1 en 2 is dat het horecaprotocol, voor 3 is dat het
sportprotocol;
• ongeacht de accommodatie dient tijdens de sportbeoefening waar mogelijk 1,5 meter afstand
worden gehouden;
• indien in de accommodatie het horecaprotocol leidend is (situatie 1 en 2), is sporten toegestaan
maar is placeren verplicht, net als reserveren en de gezondheid verifiëren. Onder placeren wordt
verstaan het aanwijzen van een zitplaats of in het geval van sport- en spelactiviteiten het aanwijzen
van een afgebakend gebied waar gebruik van kan worden gemaakt voor de activiteit;
• tijdens het beoefenen van de sport geldt binnen het afgebakende gebied het sportprotocol en mag
er binnen 1,5 gesport worden indien dat voor de uitoefening van de sport noodzakelijk is;
• bij placering in de vorm van toewijzing van een afgebakend gebied gaat het om de beoefening van
de activiteiten. Bij het kijken naar sport- en spelactiviteiten bestaat placeren uit het aanwijzen van
een zitplaats;
• het is in alle drie de situaties verplicht te vragen om het achterlaten van registratiegegevens. Een
deelnemer mag dat weigeren zonder dat hij of zij daarna de toegang kan worden ontzegd. Het is
belangrijk met nadruk te verzoeken die registratie wel toe te staan. Een van de te registreren
gegevens is de placering zodat na afloop nagegaan kan worden wie, waar op welk moment met wie
contact heeft gehad. Dat kan via een duidelijke aanduiding op een plattegrond, via het noemen van
een tafelnummer of de aanduiding van het afgebakende gebied. Het is van belang tafelnummers
en afbakeningen van de te gebruiken gebieden inclusief de aanduidingen daarvan en de ligging
daarvan binnen de eet- en drinkgelegenheid niet te wijzigen of in ieder geval per datum/activiteit
goed vast te leggen;
• indien in de accommodatie het sportprotocol leidend is (situatie 3) dan kan er gesport worden
binnen 1,5 meter voor zover dat voor de sport noodzakelijk is. In het geval dat deze locatie
tegelijkertijd als eet- en drinkgelegenheid wordt gebruikt, is naast placering ook gezondheidscheck
en reservering nodig;
• bij twijfel bepaalt het lokaal gezag (gemeente) of het horeca- of binnensportprotocol leidend.
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Protocol Golfsport
Het protocol voor de golfsport is vastgesteld door Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF),
Nederlandse Vereniging Golfaccommodaties (NVG), Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA) en
Professional Golfers Associatie Holland (PGA).

1. Acties voor de golfbaan
•

Starttijden
De regels rondom het verplicht reserveren van starttijden door middel van de diverse tools
worden versoepeld. Waarbij spelers voorheen geen toegang tot de accommodatie hadden zonder
starttijd, kan nu ook ter plekke een starttijd worden gereserveerd. Feitelijk is dit gelijk aan hoe de
horeca werkt. Het is en blijft echter wel noodzakelijk dat de spelers worden geregistreerd voor
een eventueel contactonderzoek. Het RIVM adviseert deze registratielijsten vier weken te
bewaren.
Let op! Uiteindelijk is elke golfbaan zelf verantwoordelijk voor het reguleren van de toestroom,
dus elke baan kan zelf bepalen of zij wel of niet de regels rondom starttijden versoepelen.

•

Clubhuis
In het clubhuis mogen nu alle ruimtes open zijn.
Geef voor al deze ruimten aan wat het maximumaantal klanten is dat tegelijkertijd in de ruimte
mag zijn. Richtlijn is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter vloeroppervlak.

•

Communicatie
Hang posters op de ramen en deuren van het clubhuis over de hygiëneregels en de gewijzigde
regels op de golfaccommodatie. De posters zijn door de NGF, PGA, NGA en NVG ontwikkeld en uit
te printen. Hang deze bij de ingang van het clubhuis, bij de receptie, de shop en op zoveel
mogelijk andere plaatsen waar golfers komen. Plaats bij de eerste afslag, driving range en
oefengreens een bord met daarop alle regels die van toepassing zijn.

•

Voorkom aanraking
Sluit deuren af waar sporters niet mogen komen en geef op de deur aan dat deze afgesloten zijn.
Breng in kaart welke deuren open kunnen blijven staan zodat er minder aangeraakt hoeft te
worden. Zorg dat er vanuit de parkeerplaats naar de eerste afslag, oefengreens of driving range
geen oppervlakten aangeraakt hoeven worden.

•

Eenrichting
Breng eenrichtingsverkeer aan in ruimten zodat het makkelijker is 1,5 meter afstand te houden
ook als je beweegt. Zorg ook dat er waar mogelijk eenrichtingsverkeer gemaakt wordt naar de
driving range, oefengreens en eerste afslag. En zorg voor eenrichtingsverkeer bij het verlaten van
de accommodatie.

•

Leenclubs
Sporters kunnen gebruikmaken van leenclubs. De clubs worden gereinigd door de golfbaan na
afloop met een reinigingsmiddel.
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•

Huur golfbuggy
Per gereinigde golfbuggy maximaal 2 personen. Er mogen 2 personen in de golfbuggy als deze uit
hetzelfde huishouden komen of een mondkapje wordt geadviseerd wanneer mensen niet tot
hetzelfde huishouden behoren. De golfbaan zorgt voor schoonmaakmiddel voor de golfer om de
buggy voor of na gebruik mee te reinigen of reinigt de golfbuggy zelf na gebruik.

•

Receptie/shop
Markeer 1,5 meter voor de kassa/balie en geef wachtlijnen aan. Plaats plastic schermen bij de
receptie als 1,5 meter afstand niet gehaald kan worden. En zorg (waar nodig) voor persoonlijke
beschermingsmiddelen zoals handschoenen en/of bril.

•

Hygiëne materialen
De verantwoordelijkheid van het desinfecteren van materialen ligt bij de golfaccommodatie.
Vanaf 1 juli is het mogelijk om meer golf gerelateerde materialen te gebruiken, maar die dienen
wel na elke sportactiviteit of wedstrijd gedesinfecteerd te worden. Of door de golfaccommodatie
of door de golfer. We begrijpen dat dit voor bijvoorbeeld het aanraken van een vlaggenstok veel
werk en oplettendheid vraagt. Daarom adviseren wij om de regel van het niet aanraken van de
vlaggenstok en het verhogen van de hole aan te houden. Voor de bunker is vanwege het vele
verzoek al een uitzondering gemaakt. Bij het gebruik van andere materialen adviseren wij om
goed na te denken of het noodzakelijk is voor het spel omdat het veel controle en dus tijd zal
vereisen.

•

Naleving protocol
Per golfaccommodatie is per dag een medewerker verantwoordelijk voor de naleving van dit
protocol. Hij of zij houdt contact met collega’s die op andere dagen deze taak hebben. Ook houdt
deze persoon contact met verschillende afdelingen over de ontwikkelingen met medewerkers en
sporters op de accommodatie. De verantwoordelijken houden zich op de hoogte van eventuele
wijzigingen van de voorschriften.

•

Toiletten
Toiletten zijn geopend. Schoonmaken volgens de reguliere wijze. Contactpunten en faciliteiten
voor het handenwassen dienen ook goed gereinigd te worden. Verhoog de frequentie van
schoonmaak op basis van de drukte. Zorg voor voldoende (aanvulling van) (vloeibare) zeep en
materialen om handen af te drogen. Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes. Zorg voor een
aftekenlijst op het toilet.

•

Kleedkamers
Kleedkamers en douches zijn geopend. Schoonmaken volgens de reguliere wijze. Verhoog de
frequentie van schoonmaak op basis van de drukte. Zorg voor voldoende (aanvulling van)
(vloeibare) zeep en materialen om handen af te drogen. Gebruik bij voorkeur papieren
handdoekjes. Zorg voor een aftekenlijst in de kleedkamer.
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2. Veiligheid & hygiëne voor individuele sporters
•

Contactoppervlakten verminderen
Om te voorkomen dat vlaggenstokken worden aangeraakt moeten aanpassingen worden
getroffen. Vlaggen op de oefengreens vallen hier ook onder.
Drie mogelijkheden als voorbeeld:
o de holecups worden boven de grond geheven zodat de bal niet uitgeholed kan worden en
deze niet uit de hole opgepakt hoeft te worden;
o de holecups worden omgedraaid, waardoor de bal aan het oppervlak blijft;
o plaats extra ringen in de hole waardoor de bal niet uitgeholed kan worden.
Wij blijven dit adviseren. Mocht je dit niet wensen, dan ben je verplicht ervoor te zorgen dat na
iedere aanraking de vlakkenstok wordt gedesinfecteerd.

•

Bunkerharken
Golfbanen hebben ten aanzien van de bunkerharken onderstaande mogelijkheid:
Local rule m.b.t. plaatsen in de bunker
Onderstaande plaatselijke regel wordt toegestaan, waarbij qualifying condities van kracht blijven.
"Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler éénmaal een bal plaatsen op een plek
naar keuze in de bunker binnen de lengte van een scorekaart of 15 cm van de oorspronkelijk
ligging van de bal, niet dichter bij de hole."
Deze plaatselijke regel kan worden ingevoerd wanneer de commissie van mening is dat de
toestand van de bunkers voorkomt dat alle spelers onder gelijke omstandigheden kunnen spelen.
Voor de uitgebreide versie kijk op ngf.nl/coronaregels. Wanneer het plaatsen binnen een
kaartlengte niet voldoende is voor de toestand op jouw baan, neem dan contact op met Myrte
Eikenaar (Manager Handicap & Regels) via myrte.eikenaar@ngf.nl voor een passende oplossing.
In verband met de veiligheid voor jouw spelers adviseren wij voorlopig de plaatselijke regel
hierboven toe te passen.
OF
Harken terug op de golfbaan
In het huidige protocol staat dat er geen materialen op een golfbaan aanwezig mogen zijn. Dat
blijft nog even zo, maar voor alleen de hark is er nu, om meerdere redenen, een uitzondering
gemaakt. Deze mogen teruggeplaatst en gebruikt worden door spelers. Daarbij is het echter wel
belangrijk dat de speler na het gebruik van een hark direct hun handen moeten desinfecteren met
zelf meegenomen gel of doekjes.
De meest veilige oplossing is vanzelfsprekend het hanteren van de local rule.
Voor alle duidelijkheid. Je maakt of gebruik van de local rule waarbij harken dus niet in de baan
zijn of harken zijn in de baan en dan kan je de local rule niet toepassen. Beide tegelijk is
vanzelfsprekend niet de bedoeling.

•

Scorekaarten
Gebruik zoveel mogelijk de digitale scorekaarten via de app GOLF.NL.
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•

Regels voor de individuele golfer
o Probeer tijdens het sporten 1,5 meter afstand te houden.
o Buiten het sporten is 1,5m afstand houden verplicht.
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 Was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden.
o Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen.
o Raak de vlaggenstok niet aan.
o Volg de aanwijzingen van het personeel.

3. Bericht naar de sporters bij bevestiging reservering starttijd
De golfbaan zorgt voor communicatie van de regels bijvoorbeeld door middel van posters, website,
spraakmenu’s bij telefonische reserveringen, informatiebulletins aan de golfers en de leden. De
volgende informatie wordt dan gedeeld:
• alle ruimtes op de golfaccommodatie zijn geopend met strikte voorwaarden. Let op: pinbetaling
verplicht;
• gebruik zoveel mogelijk digitale scorekaarten via de app GOLF.NL;
• ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet;
• volg de regels van het RIVM
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 (tot 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
o was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden;
o vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen;
o raak de vlaggenstok niet aan of anders reinigen na aanraking;
o volg de aanwijzingen van het personeel.
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Protocol Horeca en Golf
Per 1 juli mag de horeca op golfbanen open, maar vanaf 10 augustus zijn de maatregelen weer
aangescherpt, zowel voor commerciële horeca als para-commerciële horeca.
Binnen én buiten
De horeca moet, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, voor binnen én buiten werken op basis
van reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck uitvoeren en een vaste zitplaats aan
een tafel of aan de bar toekennen.
Daarnaast moet de horeca bezoekers vragen hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te
stemmen met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een
eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD en daartoe de volgende gegevens te verstrekken:
1°. volledige naam;
2°. datum, aankomsttijd en placering van het bezoek;
3°. e-mailadres;
4°. telefoonnummer;
5°. toestemming.
De genoemde gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van een eventueel bron- en
contactonderzoek door de GGD, uitsluitend door de regionale GGD opgevraagd en worden 14 dagen
bewaard en daarna vernietigd door de exploitant.
Bezoekers zijn niet verplicht hun gegevens te verstrekken.
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport draagt de voorzitters van de veiligheidsregio’s in de
aanwijzing op om over te gaan tot een sluiting van maximaal 14 dagen van locaties, specifiek recreatieve
inrichtingen, waaronder in ieder geval eet- en drinkgelegenheden en pretparken, die gekoppeld worden
aan meerdere besmettingen of clusters van besmettingen via het bron- en contactonderzoek van de GGD.
Golfbanen wordt geadviseerd bij de horeca een “check-in desk" in te richten waar leden/gasten:
• Vragen worden gesteld over hun gezondheid (gezondheidscheck). Indien kans op besmetting:
toegang weigeren.
• Gevraagd wordt vrijwillig hun gegevens achter te laten (zie de formulieren hieronder). Mochten zij
weigeren, dan spelers gewoon toelaten.
Zorg bij de aanmeldbalie dat er duidelijke markeringen zijn aangebracht voor een eventuele wachtrij.
Bij binnenkomst zijn gasten verplicht om hun handen te wassen en/of te desinfecteren.
Zorg er dus voor dat je dit faciliteert en gasten hierop wijst.
Dit kan bijvoorbeeld met een mobiele wasunit of met een handdesinfectiemiddel.
Binnen en buiten houden gasten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar (tenzij ze uit 1 huishouden komen),
hebben een vaste zitplaats en worden hygiënemaatregelen nageleefd.
De verkeersstromen, rond bijvoorbeeld in- en uitgang en sanitaire voorzieningen, moeten goed
gescheiden blijven.
Onder voorwaarden mogen op het buitenterras ‘kuchschermen’ geplaatst worden als alternatief voor de
1,5 meter afstand.

Versie 1.3, 21-08-2020

Voor jongeren onder de 18 jaar geldt dat zij in een groep onderling geen 1,5 meter afstand van elkaar
hoeven te bewaren. Zij moeten wel 1,5 meter afstand bewaren tot anderen van 18 jaar of ouder. Een ID
check op leeftijd is vereist.
De ruimte is uiteindelijk bepalend voor het aantal gasten met de 1,5 meter afstand. Wanneer de eet- en
drinkgelegenheid of het terras vol is, zal de gast weggestuurd moeten worden.
Zorg voor voldoende reinigings- en desinfectiemiddelen, want (tussentijdse) schoonmaak is belangrijk. Op
het terras en in het restaurant moeten, nadat de gasten vertrokken zijn, de raakvlakken van de stoelen en
tafel(s) gereinigd worden. Maar ook menukaarten, peper- en zoutstel, pinapparaat en alles wat een gast
maar aangeraakt heeft of zou kunnen hebben. Tip: zet zo min mogelijk op tafel.
Formulieren
•
•
•

Gegevens bezoeker (Excel)
Modelformulier gezondheidscheck
Registratie contactgegevens bron en contactonderzoek

Voorbeeldbericht aan de golfers
Het is sterk aan te raden jouw leden en gasten van tevoren in te lichten over hun horecabezoek en de
regels die daarvoor gelden. Hieronder staat een voorbeeld:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Voor en na het golfen mag gebruik worden gemaakt van de horecafaciliteiten.
Er moet gereserveerd worden (bij aankomst of van tevoren).
Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers. Maar:
a. aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer
personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten
b. aan de bar mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer
personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
Op het terras en in het clubhuis mag je alleen zitten, niet staan of onnodig lopen.
Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt.
Het horecabedrijf kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheids- en/of griepklachten.
Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
Was bij binnenkomst grondig je handen.
Was na het toiletbezoek grondig je handen.
Betaal bij voorkeur contactloos (pin of mobiel).
Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijf en/of de geldende 1,5 meterregels van de overheid dan kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd. Schade die het
horecabedrijf lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.

Zie ook de controlelijst hieronder die je kunt gebruiken voor de gezondheidscontrole:
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