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 golfaccommodatie.

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 heeft. Als
iemand 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten en sporten;
blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief 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 ellenboog 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 sportlocatie;
vermijd het aanraken van je gezicht;
schud geen handen;
kom niet eerder dan 15 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar
huis;
clubhuis, terras, douches, kleedruimte zijn dicht;
tassen-/lockerruimte, shop, receptie zijn open;
dringend advies om in de binnenruimten een mondkapje te dragen;
gebruik zoveel mogelijk de digitale scorekaarten via de app GOLF.NL;
volg de aanvullende hygiënemaatregelen zoals aangegeven;
volg te allen tijde de aanwijzingen van het verantwoordelijke personeel.

Reserveren van starttijd is verplicht
Golfclub de Berckt stelt het reserveren van starttijden 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 golfaccommodatie verminderen.
Contactoppervlakten verminderen
Raak de vlaggenstokken niet aan. Bunkers worden niet aangeharkt.
Scorekaarten
Gebruik bij voorkeur de digitale scorekaarten via de app GOLF.NL. Scorekaarten worden alleen uitgereikt door
medewerkers van de Golfclub.
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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 tevoren 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.
Golfles
Groepen tot 4 personen
Bestaat de groep uit vier personen dan zijn er geen restricties en kan de les plaatsvinden zoals altijd met daarbij
al geldende maatregelen zoals 1,5m afstand houden, geen materialen delen, etc.
Groepen boven 4 personen
Bij groepen die groter zijn dan 4 personen moet de groep opgesplitst worden in meerdere kleinere groepen. Bij
bijvoorbeeld 10 deelnemers, kan de groep ingedeeld worden in twee groepen van 3 personen en een groep van
4 personen. Voorwaarde is dat er ruimte is tussen de groepjes en het niet als een groep wordt gezien.
Kinderen en jeugd
Wanneer jeugd en kinderen samen sporten dan hoeven zij niet opgedeeld te worden in groepjes van 4.
Wedstrijden
Officiële wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, echter is het wel mogelijk om met meerdere groepen
van vier personen een onderling potje te organiseren. Een heren- of damesdag voldoet hieraan. In flights van
maximaal vier personen achter elkaar starten en geen samenkomst voor of na de wedstrijd. Een onderling potje
op de eigen baan is dus mogelijk alleen mag er geen groepsvorming gecreëerd worden. Zorg er dus voor dat
men kort voor de activiteit aankomt en direct na de activiteit weg gaat.
Drivingrange
Minimaal 2 meter afstand tussen het midden van de matten of afslaggebieden. Volg de instructies voor social
distance zoals aangegeven.
Oefengreens
Er wordt gerekend met maximaal 1 persoon per 30 vierkante meter voor de putting-, pitching-, chippinggreens
en bunkers
Flight
Houd gelijke tred met andere flights, bij oponthoud bal oppakken en doorlopen. Haal niet in. Raak de
vlaggenstok niet aan. Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen. Maximaal 4 golfers in één flight.
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 kleedruimtes en overige indoorfaciliteiten gesloten. In het clubhuis zijn
de tassen-/lockerruimte, shop, receptie en toiletten wel bereikbaar.
Drankje to Go
De horecafaciliteiten blijven tot nadere berichtgeving gesloten. Er is de mogelijkheid om een drankje te
bestellen op basis van “Drankje to Go”. Het is niet toegestaan deze consumptie op het terras of in het clubhuis te
nuttigen.
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Handhaving door personeel
Het management maakt duidelijk dat personeel rugdekking heeft om sporters aan te spreken op het schenden
van de regels en hun uiteindelijk de toegang tot de accommodatie 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.
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