
 
 
 

Corona maatregelen 
Versie 3.1 – 2020-06-01 

 
 
 
Algemeen sportprotocol  

1. Houd 1,5 meter afstand.  
2. Reis alleen of reis alleen met personen uit jouw huishouden.  
3. Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie.  
4. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

lichte hoest, verhoging (vanaf 38°C).  
5. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38°C) en/of benauwdheidsklachten.  
6. Schud geen handen. 
7. Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen materiaal. 
8. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel en schriftelijke instructies op. 
9. Ga voorafgaand aan de afspraak thuis naar het toilet. 
10. Was voorafgaand aan de afspraak je handen met zeep, minimaal 20 seconden. 
11. Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel).  
12. Kleedkamers zijn gesloten. 

Golfersprotocol (Hooge Graven) voor leden en gasten 

1. Reserveer van te voren een starttijd. Voor leden via de website of met je telefoon en voor gasten door 
te bellen met 0529-455999-optie1. Reserveer indien nodig een buggy, waarbij 1 persoon per buggy is 
toegestaan tenzij twee personen uit hetzelfde huishouden hiervan gebruik maken. Zonder reservering 
en aanmelding mag je niet spelen. 

2. Ook voor de Par 3-baan is het noodzakelijk een starttijd te reserveren.  
3. Kom alleen naar de baan met een reservering. LET OP: iedere speler dient een reservering te hebben. 

Alle spelers dienen zich bij binnenkomst aan te melden in het clubhuis; de leden bij de zuil en de gasten 
in de shop bij de caddiemaster (maximaal 1 persoon tegelijk in de shop).  

4. Volg vanaf het parkeerterrein de aangegeven looproute (zie laatste pagina). LET OP: uitsluitend 
eenrichtingverkeer. 

5. In geval van gebruik buggy: haal eerst de sleutel op in de shop. Deze ontvang je gedesinfecteerd van de 
caddiemaster, of, indien de shop gesloten is, van de marshal. 

6. Desinfecteer je handen voor binnenkomst in het clubhuis. 
7. Meld je aan en verlaat het clubhuis aan de achterzijde volgens de aangegeven route. Zie voor clubhuis 

route en aanmelden deze instructievideo.  
8. Gebruik bij voorkeur een digitale scorekaart. Scorekaarten liggen uitsluitend in de schuilhut bij tee 1 en 

tee 10. 
9. Bevindt je golfuitrusting zich in de lockerruimte, haal deze dan op nadat je je aangemeld hebt. 

Desinfecteer je handen voordat je de lockerruimte betreedt. LET OP: houd 1,5 m afstand. 
10. Volg de looproute naar tee 1 of tee 10 met inachtneming van de wachtlijnen. 
11. Wacht tot je starttijd, start beslist niet eerder, houd afstand, haal niet in en laat niet door en houd 

aansluiting met de flight voor je! 
12. LET OP: Waterkranen in de baan zijn afgesloten. Neem dus zelf voldoende drinken mee. 
13. Harken zijn uit de bunkers verwijderd. Speel de bal zoals hij ligt en veeg daarna met je voet en/of club 

je gemaakte sporen zoveel mogelijk weg. 
14. Uitholen is mogelijk, het aanraken van de vlaggenstokken is daarbij niet toegestaan! 
15. Ballenwassers zijn buiten gebruik. 
16. Neem afval mee naar huis, prullenmanden zijn buiten gebruik. 
17. Zet buggy terug in de loods, sluit hem weer aan op de stroom en desinfecteer deze met het daarvoor 

bestemde aanwezige materiaal (stuur, dashboard, zitting, sluiting golftas, stekker, wandcontactdoos). 
Leg de sleutel op de balie in de shop of lever hem in bij de marshal. 

18. Verlaat de accommodatie via de aangegeven looproute.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=840ap_Y5w1A
https://www.youtube.com/watch?v=840ap_Y5w1A
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Gebruik driving range en chipping/putting green 

1. Op de putting green zijn maximaal 3 personen toegestaan. 
2. Op de chipping green zijn maximaal 2 personen toegestaan. 
3. De driving range is geopend. Desinfecteer voor gebruik het mandje en de keuzeknop op de 

ballenautomaat. Na afloop de pijlen volgen richting Par 3-baan en aan het eind van de driving range het 
mandje neerzetten. 

Horeca 

1. Als je wat wilt drinken en/of eten, dan reserveer je, als je klaar bent met je ronde, telefonisch een 
tafel (tel.nr.: 0529 - 462810). We stellen een aantal vragen: 

• voor hoeveel mensen je wilt reserveren; 
• of jullie allemaal gezond zijn; 
• of jullie wat komen drinken of ook willen eten. 

2. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. We ontvangen binnen en buiten samen maximaal 30 
gasten. Als het maximale aantal gasten aanwezig is, krijg je dat te horen en dan is de keuze wachten of 
weggaan. 

3. Om zoveel mogelijk gasten te kunnen ontvangen, gaan we jullie vragen voor een drankje 30 minuten te 
blijven en voor eten 60 minuten.  

4. Het restaurant en het terras hebben elk een eigen entree. Daar is een wachtplek en van daaruit krijgen 
jullie een tafel aangewezen door een van de medewerkers.  

5. De bestelling kun je meteen bij binnenkomst opgeven.  
6. We gaan dagelijks open om 10.30 uur.  
7. Na hole 9 staat een kraampje met versnaperingen. Tussen 10.30 en 15.00 uur kan ook daar een 

versnapering worden gekocht. Doe je aankoop en loop daarna door, blijf niet staan. 

Wij rekenen erop, dat alle gebruikers bovenstaande regels in acht nemen. Dienstdoende caddiemasters, 
marshals, commissieleden, bestuursleden en greenkeepers hebben het recht je hierop aan te spreken. Accepteer 
dat je ook door elkaar op de regels kunt worden gewezen. Houd je aan de aanwijzingen, zo niet dan riskeer je 
verwijdering van de baan. 

We wensen iedereen veel speelplezier! 
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