
 
RICHTLIJNEN GV WEDSTRIJDEN EN -KAMPIOENSCHAPPEN 

VOLGENS PARK & PLAY PROTOCOL (update 22/08) 

 
De speler volgt de richtlijnen “Park & Play Golf”.  Samen verantwoordelijk! 
 
ALGEMEEN 
•  Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

lichte hoest, koorts (vanaf 38 C°).  
•  Blijf thuis als iemand bij je thuis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.  
 
 
SOCIAL DISTANCE EN GEEN BLOTEHANDENCONTACT  
•  Je komt alleen in contact met je eigen materiaal dwz geen blotehandencontact met iemand 

anders zijn of haar materiaal of niet gedesinfecteerd materiaal van de club.  
•  Voor, tijdens en na de golfronde geef je elkaar GEEN hand maar pas je social distancing strikt toe. 

Je kan elkaar perfect op een andere manier begroeten, succes of proficiat wensen zonder elkaar 
een hand of kus te geven, dwz geen blotehandencontact met andere personen.  

•  Hanteer de algemene regel rond social distancing tijdens de golfronde: MINIMUM 1,5 meter 
afstand houden van elkaar (=2 clublengtes).  

•  Hanteer de algemene regel rond niezen/hoesten tijdens de golfronde: hoest/nies in de 
binnenkant van uw elleboog.  

 
 
AANMELDINGSPROCEDURE: SECRETARIAAT/TOURNAMENT OFFICE 

• ‘Park’ de wagen en volg de instructies van de club naar secretariaat voor aanmelding wedstrijd.   

• Schud geen handen. Hou steeds 1,5 meter afstand. 
•    Hou je aan de richtlijnen die uithangen (toilet, hygiëneregels, max. aantal personen in ruimte, …).   
•    Hou je aan de routing die door de club is aangebracht.  
•    Maak gebruik van de desinfecterende handgel bij het betreden van het clubhuis.   
•    Hou je aan markeringen en wachtlijnen.   
 
Tijdstip van aanmelding: max. 1u voor de start van de wedstrijd. 
Je krijgt bij het aanmelden de scorekaart van de marker mee. Op deze manier dienen er geen 
scorekaarten uitgewisseld te worden bij de start. 
 
 
GEBRUIK OEFENFACILITEITEN (Driving Range, Putting-, Chippinggreen) 
• Hou je aan de zones op de driving range zodat de maatregelen van social distancing kunnen 
worden toegepast.  
• Hou je aan de routing die de club heeft aangelegd.  
• Hou je aan de richtlijnen die de club uithangt.  
• Maak gebruik van de desinfecterende handgel die de club voorziet.  
• Ontsmet de handen voor -en na gebruik ballenmachine  
• Ontsmet de handen voor -en na betreding driving range  
 
 
 
 



CADDIES 
Als het wedstrijdreglement het toelaat mag je als speler een caddie hebben. Deze dient deel uit te 
maken van de bubbel van de speler.  
Indien de caddie geen deel uitmaakt van de bubbel dient social distancing gerespecteerd te worden. 
 
 
PUBLIEK 
Als het wedstrijdreglement het toelaat mag er publiek op de baan (max. 400 personen buitensport). 
Social distancing moet gerespecteerd worden. 
 
KLEEDKAMERS EN DOUCHES 
Zie protocol van de club.  
 
MONDMASKER 
Een mondmasker dragen is indoor verplicht en outdoor sterk aangeraden voor +12-jarigen behalve: 

• als je op het terrein bent als speler, trainer, caddy of official. 

• als je iets eet of drinkt aan een tafel in het clubhuis of op terras 
 

MATERIAAL 

• Verplichte corona cups 

• Raak enkel je eigen materiaal aan 

• Clubtrolleys van de club, indien beschikbaar, moeten gedesinfecteerd worden voor en na 
gebruik 

• Was regelmatig jouw handen met water & zeep of desinfecterende handgel. De clubs voorzien 
deze op verschillende plaatsen. 

BELANGRIJK! Voorzie als speler zelf desinfecterende handgel voor op de baan. 
 
 
AFSLAG   
Vermijd wachtrijen aan de 1ste tee! Ga maximum 5 minuten voor jouw starttijd naar de 1ste tee.  
Als dit door iedereen wordt gerespecteerd, kan iedereen exact op zijn starttijd vertrekken zonder dat 
er contact is met de flight voor of achter. Social distancing wordt op deze manier optimaal toegepast. 
Scorekaarten worden NIET gewisseld aan de start! (Controleer telkens wel voor wie je moet 
noteren!) 
 
RECORDING 
Na de ronde zullen de spelers/speelsters zich onmiddellijk naar de recording (Tournament Office) 
begeven. 
 
Mondmasker dragen in de indoor recording area is verplicht voor +12-jarigen! Bij een outdoor 
recording area wordt het dragen van een mondmasker sterk aangeraden voor +12-jarigen. 
 
Protocol recording area (indien van toepassing):  

1. Na de ronde gaat elke flight naar recording area.  
2. Voor het betreden van de recording area ontsmet men de handen. 
3. Elke speler gaat aan een eigen tafel zitten. 
4. De scores worden mondeling overlopen.  
5. Marker schrijft eindscore op de scorekaart. Marker en speler ondertekenen de scorekaart. 
6. Scorekaart wordt afgegeven. 
7. De wedstrijdleiding  geeft de scores luidop in (ingave van scores wordt geprojecteerd) 
8. De wedstrijdleiding geeft de eindscore aan. Marker en speler bevestigen mondeling hun 

akkoord wat betreft de eindscore.  
9. Spelers ontsmetten hun handen bij het verlaten van de recording area. 



 
PRIJSUITREIKING 
 
Podiumceremonies/prijsuitreikingen zijn mogelijk mits naleven van de veiligheidsvoorschriften (op 
basis van protocol podiumceremonie Sport Vlaanderen). 
 
Bij GV wedstrijden waar er enkel een prijsuitreiking kan worden gehouden nadat alle deelnemers 
binnen zijn zal er worden geopteerd voor een virtuele prijsuitreiking de avond of de dag nadien. De 
winnaars zullen hun prijzen op een later moment ontvangen. 
Bij GV wedstrijden waar er bv. verschillende categorieën zijn kan er worden bekeken of het mogelijk 
is om tussendoor kleine ceremonies/prijsuitreikingen te houden.  
 
SANCTIES  
Sancties zullen worden toegepast wanneer het ‘Park & Play Golf’ protocol niet nageleefd wordt.  
 
 


