Golfclub de Berckt - Protocol verantwoord sporten
Veiligheid en hygiëneregels op Golfclub de Berckt.
Samen dragen we zorg voor een veilige omgeving voor alle medewerkers, begeleiders en sporters.
Door Golfclub de Berckt zijn regels en maatregelen opgesteld welke de basis vormen voor social distancing
binnen de golfaccommoda e.

Voor individuele golfers gelden de volgende regels en maatregelen:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts;
blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten hee . Als
iemand 24 uur geen klachten hee , mag je weer naar buiten en sporten;
blijf thuis als iemand in jouw huishouden posi ef is getest op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot
14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14
dagen na het laatste contact;
houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden
(uitzondering voor kinderen onderling tot en met 12 jaar)
hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
ga naar het toilet voordat je naar de club vertrekt thuis;
was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
was je handen met water en zeep na het bezoek aan de sportloca e;
douche thuis en niet op de sportloca e;
vermijd het aanraken van je gezicht;
schud geen handen;
kom niet eerder dan 15 minuten voor de sportac viteit aan op de sportloca e en ga direct daarna naar
huis.
clubhuis, terras, douches, kleedruimte zijn dicht;
tassen-/lockerruimte, shop, recep e zijn open;
gebruik zoveel mogelijk de digitale scorekaarten via de app GOLF.NL;
volg de aanvullende hygiënemaatregelen zoals aangegeven;
volg te allen jde de aanwijzingen van het verantwoordelijke personeel.

Reserveren van star jd is verplicht
Golfclub de Berckt stelt het reserveren van star jden verplicht. Interval is 10 minuten. Dit kan online via
GOLF.NL, per e-mail en/of telefonisch. Hierdoor wordt het aantal sporters beheersbaar waardoor de contact- en
wachtmomenten voor de sporters op de golfaccommoda e verminderen.
Contactoppervlakten verminderen
Om te voorkomen dat vlaggenstokken worden aangeraakt is het niet toegestaan om deze uit de hole te nemen.
Ook worden er ‘inlays’ in de holecups geplaatst zodat de bal niet op de bodem van de cup komt te liggen.
Hierdoor is de bal makkelijker uit de hole te nemen.
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Ballenwassers worden verwijderd of afgedekt. Bunkers aanharken is niet verplicht, bij ligging in een voetstap
mag de bal worden verplaatst naar een vergelijkbare plek in de bunker die wel goed geharkt is. Mochten er
qualifying kaarten gespeeld willen worden dan gelden deze aangepaste golfregels: www.ngf.nl/coronaregels.

Scorekaarten
Gebruik bij voorkeur de digitale scorekaarten via de app GOLF.NL. Scorekaarten worden alleen uitgereikt door
medewerkers van de Golfclub.
Huur
Sporters kunnen gebruikmaken van leenclubs. De clubs worden gereinigd door de verantwoordelijke
medewerker van Golfclub de Berckt.
Huur/ gebruik van de Buggy:
De Buggy dient van te voren gereserveerd te worden.
Maximaal 1 persoon per Buggy. Uitzondering voor personen van hetzelfde huishouden.
Buggy wordt gereinigd door de verantwoordelijke medewerker van Golfclub de Berckt.
Gol es
De gol es wordt gegeven door de golfpro. De groepsgroo e jdens een gol es mag niet groter zijn dan 2
personen exclusief de golfpro. Sporters moeten 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar. De golfpro zorgt
dat jdens de les te allen jde 1,5 meter afstand genomen kan worden.
Wedstrijden
O ciële wedstrijden en compe es zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club)
traingingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk. Hierbij dient de 1,5 meter maatregel in acht genomen te worden.
Drivingrange
Minimaal 2 meter afstand tussen het midden van de ma en of afslaggebieden. Volg de instruc es voor social
distance zoals aangegeven.
Oefengreens
Er wordt gerekend met maximaal 1 persoon per 30 vierkante meter voor de pu ng-, pitching-, chippinggreens
en bunkers. Het maximaal aantal spelers wordt bij het gebied aangegeven door middel van een bord en
eventuele wachtlijnen op de grond.
Flight
Houd gelijke tred met andere ights, bij oponthoud bal oppakken en doorlopen. Haal niet in. Raak de
vlaggenstok niet aan. Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen. Maximaal 2 golfers in één ight.
Houd rekening met 1,5 meter afstand. Ga na het voltooien van de ronde of les meteen weer naar huis;
Clubhuis: ruimtes open/dicht
Het clubhuis, het terras, de douches, de kleedruimte en overige indoorfaciliteiten gesloten. In het clubhuis zijn
de tassen-/lockerruimte, recep e en toile en wel bereikbaar.
Drankje “To Go”
De horecafaciliteiten blijven gesloten. Er is de mogelijkheid om een drankje te bestellen op basis van “drankje to
go”. Het is niet toegestaan deze consump e op het terras of in het clubhuis te nu gen.
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Handhaving door personeel
Het management maakt duidelijk dat personeel rugdekking hee om sporters aan te spreken op het schenden
van de regels en hun uiteindelijk de toegang tot de accommoda e te ontzeggen wanneer geen gehoor wordt
gegeven aan de ingestelde regels.

Naleving
Bart Sanders en Mark Schreurs zijn verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol.

