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RICHTLIJNEN PARK & PLAY GOLF  

VANAF 18 MEI 

 
Update na publicatie Ministerieel besluit 15 mei en op basis van de FAQ www.info-coronavirus.be 

(met verwijzing naar sport.vlaanderen)  

Er zijn opnieuw enkele versoepelingen van kracht vanaf 18 mei. Natuurlijk steeds mét social 

distancing, vermijden van blote handencontact (handen ontsmetten of het materiaal) en met gezond 

verstand.  

 
 
 

SAMEN VERANTWOORDELIJK 

De golfsector dient het ‘Park & Play Golf’ protocol fase 1 strikt toe te passen.  

Enkel met deze belofte hebben de federaties de heropstart in eerste fase 1a bekomen.  

Zoals meegedeeld door de regering kan elke maatregel teruggedraaid worden. 

We rekenen op iedereen, de spelers en de clubs, om deze regels te respecteren en te handhaven. 

Vanuit de KBGF, ism GV en Afgolf, zal elke inbreuk door de club of spelers streng gesanctioneerd 

worden. 

De federaties sturen dit protocol aan de gemeenten waar een golfterrein gelegen is zodat zij op de 

hoogte zijn en hiermee in hun handhaving rekening kunnen houden (oa. ifv niet-essentiële 

verplaatsingen). 

Elke club heeft de mogelijkheid om, op basis van haar mogelijkheden en/of infrastructuur, van deze 

richtlijnen eigen exploitatiekeuzes te maken maar steeds met verplichting tot het maximum aantal 

sporters, respect voor social distancing, geen blotehandencontact, geen samenscholingen.  

De speler dient de richtlijnen en beleid van de club te volgen.  

 

  

http://www.info-coronavirus.be/
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PARK  

• Kom op afspraak of met een reservering voor een tee time of les. 

• Niet noodzakelijke verplaatsing: de sporter zal zich met de auto mogen verplaatsen, maar 

enkel individueel (dus niet samen in een auto of busje, behalve in gezinsverband).  De spelers 

hebben de federatiekaart en een reservatiebewijs om de eigen club te kunnen aantonen.  

• Internationaal: de grenzen met NL, D en F zijn gesloten. Golfers (ook leden) woonachtig in 

het buitenland kunnen, jammer genoeg, de verplaatsing niet maken.   

• Je bent slechts kort voor jouw reservatie welkom op de club.  

• 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. 

• Schud geen handen. Hou steeds 1,5 meter afstand. 

• Indien er nog een betaling nodig is voor de reservatie dient dit cashless te gebeuren. 

• Was voorafgaand aan het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden. 

• ‘Park’ de wagen en volg de instructies van de club naar secretariaat of tee 1.  

 

 

FLIGHTS  

Het MLB stelt: “regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht die geen fysieke contacten 
impliceren, in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of een vereniging, met een 
groep van maximum 20 personen, steeds in de aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige 
toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;” 
 
Een Vrije golf ronde, EDS/Qualifying zijn de trainingsvormen van golf. 

Wedstrijden zijn niet toegelaten (ontmoeting tussen clubs en/of uitwisselen van scorekaarten en/of 

prijsuitreiking en/of sponsors). Evenementen van sportieve, toeristische en recreatieve aard zijn 

verboden tot en met 30 juni 2020 (organisaties via event bureaus en/of groepen greenfees). 

De training kan in georganiseerd verband waarbij volgende zaken strikt moeten ingevuld worden:  

- Elke flight heeft een flightverantwoordelijke. Dit is een meerderjarige, die de reservatie voor 

de tee time heeft gemaakt (of de laagste hcp) en is het aanspreekpunt voor de marshal. De 

taak van de flightverantwoordelijke bestaat er in om social distance, slow play, geen 

blotehandencontact,….  te controleren. Een flight met enkel jeugdspelers kan bijgevolg niet 

of er loopt een niet-spelende toezichthouder mee (bv. Caddie want groepen van 8, flight van 

4 met elke speler een caddie,  mogen in theorie).  

- Belangrijk is dat er steeds iemand van de club aanwezig is om de trainingen te superviseren 

(kan een marshal zijn). Dit in het geval er controle zou komen.  

- Flights van 4 zijn onder deze voorwaarden mogelijk indien de club dit wenst 

- Het is aangeraden om zoveel mogelijk met dezelfde groep te sporten 
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Voor de spelers:  

• Hou je aan het maximum aantal spelers per flight zoals vastgelegd door uw club, en het time 

interval zodat social distancing gerespecteerd wordt. 

• 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.  

• Volg altijd de aanwijzingen van de club en de richtlijnen van het personeel/marshals van de 

club op. 

 

 

 

 

MATERIAAL 

• Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen materiaal, zoals kleding, clubs, ballen, 

handschoenen, handdoek op de baan, etc. 

• Raak enkel je eigen materiaal aan. 

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

• Buggy’s: verhuurbuggy’s kunnen gebruikt worden, MAAR dan dienen de buggy’s voor en na 

elk gebruik gedesinfecteerd te worden door een clubverantwoordelijke. Buggy’s worden 

NIET gedeeld, behalve wanneer het personen uit hetzelfde gezin (wonend onder hetzelfde 

dak) betreft. De clubs kunnen beslissen, op basis van infrastructuur en mogelijkheden, om 

deze regel in te perken (bv. geen buggy’s en dit zonder uitzondering).   

• Persoonlijk materiaal (buggy’s, scooters, G-golf rolstoelen) mogen gebruikt worden indien de 

club dit toelaat. Ook hier mag je deze niet delen.  

• Verhuur/lenen  van Golfsets mogen MAAR dan dienen dezes voor en na elk gebruik 

gedesinfecteerd te worden door een clubverantwoordelijke 

• Je zal geen gebruik kunnen maken van banken, stoelen, zeteltjes… om samenscholing te 

vermijden 

• Vuilnisbakken en andere materiaal kan gebruikt worden maar wanneer er 

blotehandencontact is dient er handgel te zijn of voor -en na gebruik dient gedesinfecteerd 

te worden. 

• Was regelmatig jouw handen met water & zeep of desinfecterende handgel. De clubs 

voorzien deze op verschillende plaatsen.  

• De vlag dient steeds verplicht IN de hole te blijven. Je raakt de vlag NIET aan. Het kan zijn dat 

de club opteert om zonder vlag te spelen.  

• Je zal geen gebruik kunnen maken van harken in de bunker. Bij het verlaten van de bunker 

wordt er wel verwacht dat deze zo netjes mogelijk wordt achtergelaten. Dit kan door de 

sporen te wissen met de voeten of club. 

• Gebruik enkel digitale scorekaarten (beschikbaar via de GV-app). Er zijn geen wedstrijden.  
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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. 

 

NA DE RONDE 

• Zit het golfrondje er op? Ga dan ONMIDDELLIJK van de baan en naar je wagen. 

#gaterugnaaruwkot  

 

DRIVING RANGE 

• Reserveren is sinds 11 mei niet meer verplicht.  

• Geef duidelijk het maximum aantal personen aan dat zich op de driving range mag begeven 

• Indien de clubs reservatie wenst te behouden kan dit via de GV-app of i-Golf Interactive.   

• 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. 

• Je maakt geen gebruik van banken of stoelen op de driving range & short game area. 

Toeschouwers/bezoekers zijn NIET toegelaten.  

• 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 

• Gedaan met trainen? Je verlaat onmiddellijk de driving range. Trainen ≠ babbeltje slaan. 

GOLFLES 

• Golflessen zijn mogelijk door pro of initiator.  

• Groepslessen zijn mogelijk tot max. 20 personen (inclusief de trainer(s)) 

• Het is aangeraden om zoveel mogelijk met dezelfde groep te sporten 

• Er is geen leeftijd of spelniveau voor de groepslessen dwz beginners, gevorderden, 

jeugdlessen, interclub training,… kunnen vanaf 18 mei terug starten. 

• Elke golfles moet steeds onder toezicht én steeds met 1.5 m social distancing zijn.  

• Aankomst op de golfbaan kort voor de les, enkel op afspraak/reservatie en na afloop van de 

golfles direct naar huis. 

• Initiatielessen mogen niet (dwz gratis open dag, éénmalige of losse initiatles) 
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Tip om starters Corona-proof te begeleiden  

 

Proevertje tem 1 maand 

Clubs die een proevertje organiseren tem 1 maand en waarvan de driving range gereserveerd moet 

worden, kunnen deze leden tijdelijk een lidmaatschap (licentienummer zonder federatiekaart) geven 

in i-golf. Hiermee kunnen deze leden tijdelijk gebruik maken van i-golf interactive (niet de app). De 

mensen die van een proevertje gebruik maken zijn de 1ste maand verzekerd (zoals voorzien in de 

statuten). 

 

Starten met golfen langer dan 1 maand 

Na een ‘proevertje’ kunnen deze spelers vervolgens een startpakket nemen. Dan is een een 

federatiekaart of startpas verplicht.  

Het GVB (Route 36) kan georganiseerd worden door de club wanneer alle maatregelen 

gerespecteerd worden nl social distancing, geen blotehandecontact en, belangrijk, niet in afgesloten 

ruimtes lesgeven.  

Een (info) sessie over de club / regels kan buiten worden gegeven. 

De praktijklessen kunnen in kleine groepjes worden gegeven onder begeleiding van een lesgever.  

In de laatste versie van de GV-app zitten regelvragen die de starters kunnen oefenen, als club kun je 

de resultaten van elke deelnemer zien. Een regeltest kan je dus ook organiseren vanop een afstand.  

On the course gaan, kan onder begeleiding van een lesgever. hierbij kunnen ze gebruik maken van de 

digitale scorekaart die aanwezig is in de app om eventuele baanpermissies te halen of om de 

uiteindelijk baantest valideren.  

De club kan met deze instrumenten haar starterstraject uitwerken en bepalen.  Volg dus, als speler, 

de instructies en richtlijnen van de club.  

 

 

KLEEDKAMER, DOUCHES en CAFETARIA  

▪ Deze zijn volgens het MB van 15 mei gesloten. 

▪ Je kan ook geen gebruik maken van andere indoor sportaccommodatie (fitness, indoor 

putting, …). 

 

HORECA 

• Horeca (restaurant,  bar, tuinbars,  vergaderruimten, ...) zijn gesloten. 

• Terras is gesloten. Je maakt geen gebruik van zetels of stoelen.  
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• Indien de horeca een vast Take Away organiseert, hou je dan aan de regels (met social 

distancing, wachtrijen, signalisatie max. aantal personen, op afspraak, …). 
 

 

NOODZAKELIJKE INFRASTRUCTUUR MAG OPEN 

SECRETARIAAT 

• 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.  

 

PROSHOP 

▪ Proshop is open vanaf 11 mei.  

▪ Onder strikte voorwaarden zoals andere winkels 

 
TOILET 

▪ Toiletten mogen open en de club is verantwoordelijk voor de nodige hygiënische 
maatregelen.  Dwz ook toiletten op de baan kunnen maar voorzie ook hier wegwerppapier 
om handen af te drogen, handgel, ledig vuilnisbakken dagelijks, regelmatig 
schoonmaken/desinfecteren (minstens dagelijks).  

 

CADDYHOUSE, LOCKERS  

▪ Deze ruimten kunnen geopend worden mits voorwaarden :  
o  voor- en na gebruik handen desinfecteren  
o beperkte toegang (max. aantal personen vastleggen naargelang clubsituatie) ifv 

social distancing.   
o De speler raakt enkel zijn eigen materiaal aan en plaatst dit in zijn locker. 

  

 

 

SANCTIES 

Sancties zullen worden toegepast op spelers en/of clubs wanneer het ‘Park & Play Golf’ protocol niet 

nageleefd wordt. De club neemt haar verantwoordelijkheid om de ‘Park & Play Golf’ regels te 

handhaven.   
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Voor spelers:  

Wanneer een speler aan de start verschijnt zonder zijn tee-time te hebben geboekt, zal hij de 

infrastructuur onmiddellijk moeten verlaten.  

Wanneer een speler een ronde begint,  zonder te hebben geboekt of niet voldoet aan één van de 

vereisten van ‘Park & Play Golf’ protocol, zal de club hem een sanctie opleggen.  

De club bepaalt de sanctie die moet worden toegepast op de speler.  

 

Voor de clubs :  

Vanuit de KBGF, ism GV en Afgolf, zal elke inbreuk door de club streng gesanctioneerd worden.   
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