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Samen verantwoordelijk

Groene tekst is een update tov de vorige fase

RICHTLIJNEN PARK & PLAY GOLF
VANAF 22 augustus
SAMEN VERANTWOORDELIJK
Als golfsport zijn we blij onze sport te mogen blijven beoefenen. Op het terrein zelf zijn er
amper knelpunten en dankzij het reservatiesysteem is tracing mogelijk. De sociale aspecten
maken sommige evenementen en wedstrijden soms moeilijker te organiseren.
Als golfsector nemen we onze verantwoordelijkheid en veiligheid komt op de eerste
plaats. Respecteer het Park en Play Protocol én ga als club goed de regels op provinciaal en
lokaal niveau na en zorg dat de leden deze strikt respecteren.
Elke club kan natuurlijk zelf bijkomende maatregelen nemen. Het is niet omdat iets mag, dat
het moet…
Laat ons samen verantwoordelijkheid nemen en samen tonen dat golf de veiligste en meest
gezonde sport is.

LOKALE VERSCHILLEN
Lokale en provinciale besturen kunnen steeds strengere regels opleggen op hun grondgebied.
Volg dus steeds de richtlijnen op van jullie lokale overheid.
Ivm grote evenementen raden wij aan de evenmentenmatrix te gebruiken (Het Covid Event
Risk Model) én in overleg te gaan met de lokale overheid.

GOUDEN REGELS VOOR INDIVIDUEEL GEDRAG
•
•
•
•
•

De hygiëneregels, zoals handen wassen, blijven essentieel.
Activiteiten vinden bij voorkeur buiten plaats. Kan dit niet, zorg dan dat de ruimte
voldoende geventileerd wordt.
Wees waakzaam voor risicopersonen
Respecteer steeds de afstandsregels ! Het golfterrein heeft voldoende ruimte.
(behalve voor kinderen onder de twaalf jaar en personen in een bubbel.)
Respecteer de sociale bubbel.
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PARK
•
•
•
•
•
•
•

Kom op afspraak of met een reservering voor een tee time, les of reservatie in het
clubhuis.
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 is de voorkeur om cashless te
betalen.
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.

MONDMASKER
Een mondmasker 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.

Enkele concrete voorbeelden ter verduidelijking:
•
•
•
•

•
•

Ben je een toeschouwer die zich op het clubterras bevindt en consumeer je daar iets?
Dan moet je geen mondmasker dragen.
Ben je toeschouwer en ga je op de baan? Dan is een mondmasker dragen sterk
aangeraden.
Ben je een speler en ben je op het terrein ter gelegenheid van een wedstrijd, stage of
training? Dan moet je geen mondmasker dragen.
Ben je een trainer of official en ben je op het terrein ter gelegenheid van een
wedstrijd, stage of training? Dan moet je geen mondmasker dragen als je op 1.5m
blijft. Kan de social distance niet gerespecteerd worden (bv. Bij een ruling) dan draag
je een mondmasker.
Binnen dragen we verplicht een mondmasker: secretariaat, clubhuis, shop, gang,
kleedkamers, …
Verplaats je je van je tafel naar toilet of buiten, dan draag je je mondmasker
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FLIGHTS
Wanneer een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is op de club moet er geen
meerderjarige toezichter per flight meer zijn.
Als er geen verantwoordelijke aanwezig is op de club, adviseren we om te blijven werken
met een meerderjarige toezichthouder per flight en dan kunnen jeugdspelers eigenlijk niet
alleen spelen.
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.
Spelers moeten steeds de aanwijzingen van de club en de richtlijnen van het
personeel/marshals van de club opvolgen.
Reserveren blijft verplicht. Dat blijft dé sleutel ifv contact tracing en vermijden van
filevorming.
Uw flightgenoten behoren NIET tot de sociale bubbel omdat u steeds 1.5m afstand houdt.

MATERIAAL
We adviseren om ‘gedeelde materialen’ zo veel mogelijk te beperken.
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen materiaal, zoals kleding, clubs,
ballen, handschoenen, handdoek op de baan, etc.
Verplicht corona cups
Geen Harken: vanuit de KBGF is een aanpassing ivm Qualifying conditions waarbij
plaatsen in de bunker is toegelaten.
Ballenmachine, compressor, .. handen ontsmetten voor en na gebruik of voor alle
veiligheid terug dicht doen. Vuilnisbakken: kunnen deze zonder aanraken gebruikt
worden dan is er geen probleem, zo niet, handen ontsmetten voor en na gebruik of
voor alle veiligheid terug dicht doen
Buggy’s: verhuurbuggy’s kunnen gebruikt worden, MAAR dan dienen de buggy’s voor
en na elk gebruik gedesinfecteerd te worden door een clubverantwoordelijke. De
clubs kunnen beslissen, op basis van infrastructuur en mogelijkheden, om deze regel
in te perken (bv. geen buggy’s en dit zonder uitzondering).
Buggy’s delen kan als de mensen tot dezelfde bubbel behoren.
Persoonlijk materiaal (buggy’s, scooters, G-golf rolstoelen) mogen gebruikt worden
indien de club dit toelaat.
Verhuur/lenen van Golfsets mogen MAAR dan dienen dezes voor en na elk gebruik
gedesinfecteerd te worden door een clubverantwoordelijke
Banken kunnen terug in gebruik genomen worden indien regelmatig gedesinfecteerd.
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•
•

Regelmatig handen met water & zeep of desinfecterende handgel wassen. De clubs
voorzien deze op verschillende plaatsen.
Geef voorkeur aan digitale scorekaarten (beschikbaar via de GV-app). Papieren
scorekaarten zijn toegelaten.

WEDSTRIJDEN
Alle competities zijn toegelaten onbeperkt qua aantal deelnemers. (cfr. Bevestiging Ben
Weyts 12/8)
We adviseren om spelformules te vermijden, die grote groepen kunnen veroorzaken voor- of
na de ronde (bv. teamformules, Shotguns), als u de afstandregels niet kan garanderen.
Geef voorkeur aan een digitale recording maar papier is toegelaten.
Als er gewerkt wordt met inschrijvingsgelden (de zgn. 5 euro’s) is het aan te raden om dit
cashless te voorzien. Dit is mogelijk via i-golf & app.

PRIJSUITREIKING
Podiumceremonies/prijsuitreikingen zijn mogelijk mits naleven van volgende
veiligheidsvoorschriften (op basis van protocol podiumceremonie Sport Vlaanderen)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laat de prijsuitreiking zo kort mogelijk op de wedstrijd zelf aansluiten
Wij vragen om prijsuitreiking zo veel mogelijk buiten te organiseren op het terrein.
Doet u dit toch op het terras of binnen in de horeca, dan moet ten alle tijde de
horecaregels gerespecteerd worden.
Plaats alles voldoende (1,5m) uit elkaar
Leg de prijzen op een veilige manier vooraf klaar voor de sporters (draag
handschoenen)
Atleten nemen zelf hun prijs van de tafel
Hou de ceremonies kort
VIPs en hostessen kunnen voorlopig geen deel uitmaken van de ceremonie.
Slechts 1 persoon is naast de golfers toegelaten. Deze persoon leidt de ceremonie in
goede banen. Hij/zij bewaart steeds 1.5 m of draagt verplicht een mondmasker.
Geen micro’s delen
Geen handen geven, kussen, vuistjes, ellebogen…
Respecteer de horeca regels (zittend, niet naar andere tafels gaan, mondmasker bij
verplaatsing,..)
Foto nemen? 1.5 m afstand houden en met max. 1 persoon (de ceremoniemeester)
Respecteer uw bubbel. Tot de mensen die niet tot uw bubbel behoren hou je, ten alle
tijden, 1.5m afstand.
Het staat een club vrij publiek te verbieden bij de prijsuitreiking indien dit niet veilig
kan georganiseerd worden of ze enkel digitaal te organiseren.
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EVENEMENTEN
Evenementen zijn vanaf 1 september mogelijk tot 400 personen buiten en 200 binnen MAAR
u moet steeds de afstandregels respecteren. Dit geldt voor sportevenementen, auditoria,
theaters. Het dragen van een mondmasker is steeds verplicht bij evenementen.
U dient met de evenementenmatrix en/of de lokale overheid na te gaan of het evenement
kan. Het Covid Event Risk Model is voor iedereen beschikbaar via een gratis online tool.
Deze tool wordt best door elke organisator van een sportwedstrijd of sportevenement
ingevuld als je veel publiek of deelnemers verwacht of als je na de wedstrijd een event wil
organiseren (eten, BBQ…).

GROEPEN
Sporten in georganiseerd verband is toegelaten:
•
•
•
•
•
dwz
•

•

•

met contact
in een groep van maximum 50 personen,
als er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is,
als je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na
het sporten schoonmaakt,
als je de veiligheidsprotocollen volgt
Initiaties: zijn toegelaten volgens Park en Play Protocol. Groep van max. 50 (incl.
trainer). Respecteer zo maximaal mogelijk de afstandregels, zelfs al valt dit onder de
sportbubbel
Jeugdstages: De jeugdstages kunnen doorgaan vanaf 1 juli met 50 per sportkamp
incl. begeleiders). Respecteer zo maximaal mogelijk de afstandregels, zelfs al valt dit
onder de sportbubbel
Greenfee: Dagtoerisme en wedstrijden zijn toegelaten, de club kan bijgevolg ook
greenfee groepen aanvaarden vanaf 8 juni.

GOLFLES
•
•
•
•
•

Golflessen zijn mogelijk door pro of initiator.
Groepslessen zijn mogelijk tot max. 20 personen (inclusief de trainer(s)). Vanaf 1 juli
tot 50 personen.
Elke golfles moet steeds onder toezicht én steeds met 1.5 m social distancing zijn of
mondmasker
Aankomst op de golfbaan kort voor de les, enkel op afspraak/reservatie en na afloop
van de golfles direct naar huis.
Initiatielessen zijn toegelaten (dwz gratis open dag, éénmalige of losse initiatieles)
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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.

DRIVING RANGE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

KLEEDKAMER EN DOUCHES
o In kleedkamers en douches die gebruikt worden door een constante flow van
(individuele) sporters, moeten afstandsregels gerespecteerd worden tussen
sporters die niet onder hetzelfde dak leven of die niet tot dezelfde sociale
bubbel van max. 15 personen behoren. Bepaal de maximum capaciteit van de
kleedkamer in functie van het garanderen van deze onderlinge afstand.
o Er moet een duidelijk reinigingsschema opgemaakt worden met frequente
schoonmaakmomenten.
▪ Bepaal de capaciteit van de kleedkamer op basis van de social distance
en voorzie per gebruiker 1,5 lopende meter banken/stoelen of langs
de wand van de kleedkamer/douche.
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▪
▪
▪

▪

▪

Bekijk per kleedkamer/douche de aangepaste capaciteit en
communiceer deze op de deur(binnen- en buitenkant) /bij de ingang
Aanduidingen op de zitbanken of de grond kunnen sporters ook een
idee geven waar ze best gaan zitten/staan.
Zorg voor een reinigingsschema dat voorziet in frequente reinigingen
van de kleedkamers en douches met water en zeep of desinfectie.
Reinig minstens 1 keer per dag of na gebruik door 50 personen.
Gelieve bijzondere aandacht te schenken aan de douches gezien het de
waterdamp is die het virus kan verspreiden. Indien douches niet
noodzakelijk zijn kan de club, op basis van het veiligheidsprincipe,
beslissen om ze nog niet te openen.
Communiceer duidelijk over dit reinigingsschema naar gebruikers toe.

HORECA
Volg het protocol van https://www.horecavlaanderen.be/
-

-

Tafels worden zo opgesteld dat de 1,5 meter tussen de gasten die aan verschillende
tafels zitten, gewaarborgd is, ook wanneer de gasten naar de toiletten gaan. De
tafelcapaciteit moet hieraan aangepast worden. Aan deze regel kan enkel worden
afgeweken indien er een voldoende hoge barrière is voorzien van plexiglas, minimaal
1.80 m hoog.
Klanten, leden mogen het meubilair NIET verplaatsen.
Golfers die een reservatie hebben via igolf moeten niet meer apart geregistreerd
worden in de horeca, niet golfende klanten wel.
Respecteer de sociale bubbel én respecteer de horeca regels (mondmasker, max 10
per tafel, zittend).
Op café of restaurant gaan (aan 1 tafel) kan enkel met de eigen bubbel van vijf, met
andere moet er te allen tijde 1.5m afstand gehouden worden. Dat moeten de
clubhuizen ook toepassen.

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
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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.

ANDERE SPORTACCOMODATIE
Andere indoor sportaccommodatie (fitness, indoor putting, simulator, …) kan geopend
worden.
•
•
•
•
•

Duidelijk een max. aantal personen melden aan de ingang.
Social distancing 1.5m met lesgever en medesporters.
Gedeelde materialen regelmatig ontsmetten.
Bij inkom handen desinfecteren.
Voor fitness: check sector protocol www.fitness.be

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