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Algemeen sportprotocol  

1. Kom niet naar de baan als jij (of iemand in jouw huis) een van de volgende klachten hebt: 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38°C) en laat je testen.  

2. Houd 1,5 m afstand van elkaar. 
3. Het dragen van een mondkapje in het clubhuis, de lockerruimte en de handicartloods is verplicht.   
4. Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen. 
5. Was en/of desinfecteer vaak je handen.  
6. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel en schriftelijke instructies op. 

Golfersprotocol (Hooge Graven) voor leden en gasten 

1. Reserveer te allen tijde van te voren een starttijd, zowel voor de grote baan als voor de Par 3-baan. 
Dit kan via de E-Golf4u module op de website of je telefoon of door te bellen met 0529-455999-optie 
1. Reserveer indien nodig een buggy, waarbij 2 personen per buggy is toegestaan. Indien niet uit 
hetzelfde huishouden, dan wordt gebruik van mondkapjes geadviseerd.  

2. 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).  

3. In geval van gebruik buggy: haal eerst de sleutel op in de shop. Deze ontvang je gedesinfecteerd van 
de caddiemaster. Als de shop gesloten is kan de sleutel afgehaald worden in het restaurant. 

4. Desinfecteer je handen voor binnenkomst in het clubhuis. 
5. Gebruik bij voorkeur een digitale scorekaart. 
6. 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. 
7. Wacht tot je starttijd, start beslist niet eerder, houd afstand, en houd aansluiting met de flight voor 

je! 
8. Vlaggenstokken mogen worden verwijderd. 
9. De harken zijn weer in de bunkers geplaatst en na gebruik moeten de bunkers worden aangeharkt. 
10. Indien je baanmateriaal hebt aangeraakt is het aan jezelf te bepalen of je nadien je handen ontsmet.  

Horeca 

Het terras en restaurant zijn open van 09.00 uur tot maximaal 22.00 uur onder de volgende voorwaarden: 

1. Er geldt een verplichte reservering van zitplaatsen vooraf. Dit kan telefonisch (0529-462810) of ter 
plekke. Een gezondheidscheck en een verzoek om te registreren zijn verplicht. 

2. Aan een tafel zitten maximaal 4 personen op 1,5 meter afstand. Tenzij het gaat om personen uit 
hetzelfde huishouden en kinderen tot en met 12 jaar. 

3. Er geldt een maximum van 50 personen op het terras en in het restaurant. 
4. Een vaste zitplek aan een tafel is verplicht, zitten aan de bar is niet toegestaan. 
5. Binnen moet iedereen een mondkapje dragen; deze mag af als je aan tafel zit. 
6. Er wordt zoveel mogelijk contactloos betaald. 

 

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! 


