SAMEN VEILIG GOLFEN
Altijd reserveren!
 Online starttijd reserveren.
 Max. 4 spelers per flight, samen max. exacthandicap 108.
 Meld je voor je golfronde bij de
caddiemaster.
 Reserveren kan tot 3 weken tevoren.
 Per lid maximaal 3 reserveringen.
 Annuleer tijdig je reservering als je niet
komt.
 Gasten van leden toegestaan.
 Greenfeespelers niet toegestaan;
uitzondering Par3 maandag t/m vrijdag.
 Golflessen met max. 4 personen gaan door.

Aankomst en vertrek
 Arriveer niet eerder dan 10 minuten voor
starttijd, les of training.
 Ga direct na afloop naar huis.
 Betalingen alleen met pin.

In en om het clubhuis
 Kleedruimtes en douches zijn gesloten.
 Toiletten zijn open.
 Binnen is het gebruik van mondkapjes
verplicht.
 Volg overal de aangegeven looproutes en
looprichting.
 Parkeer trolleys netjes op afstand van elkaar
op de P-plekken.

Voorkom besmetting
 Clubhuis of brasserie in? Handen
desinfecteren!
 Desinfecteer ballenmandjes (drivingrange)
vóór en na gebruik.
 Desinfecteer handicart vóór en na gebruik.
 Bij gebruik handicart door 2 personen (geen
gezinsleden) wordt gebruik mondkapje
dringend geadviseerd.
 Raak elkaars (golf)spullen niet aan.

Algemene maatregelen
Aangepaste golfregels
 Laat de vlag in de hole staan.
 Alle bunkerharken zijn verwijderd. In de
bunker vrij relief van voetstappen e.d.
("GUR"!).
 Gebruik bij voorkeur een digitale scorekaart,
met een telefoon-app of via de website.
 Scorekaarten zijn beschikbaar, maar wissel
deze niet uit. Zelf invullen, marker geeft
mondeling / via app akkoord.
Zie de Tijdelijke Plaatselijke Regels

 Houd 1,5 meter afstand.
 Binnen en buiten bestaat een groep uit
maximaal 2 personen van verschillende
huishoudens. Alleen tijdens golfronde is
flight van 4 personen toegestaan, met
inachtneming van 1,5 meter afstand.
 Hoest en nies in je elleboog, gebruik
papieren zakdoekjes.
 Was vaker je handen.
 Blijf thuis bij (lichte) klachten:
neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38
graden.
 Blijf thuis als huisgenoot koorts (vanaf 38
graden) heeft of benauwd is en na recent
contact met iemand met deze klachten.

Volg aanwijzingen van caddiemaster, marshal en medewerkers op.

