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Vanaf 1 december 2020

Samen verantwoordelijk

RICHTLIJNEN PARK & PLAY GOLF
VANAF 2 november
Als golfsport zijn we blij onze sport te mogen blijven beoefenen en we nemen onze
verantwoordelijkheid want veiligheid komt op de eerste plaats.
Respecteer het Park en Play Protocol en zorg dat de leden deze strikt respecteren.
Lokale en provinciale besturen kunnen steeds strengere regels opleggen op hun grondgebied.
Volg dus steeds de richtlijnen op van jullie 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.

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 voor +12-jarigen.
Als speler is een mondmasker niet verplicht.
Als toeschouwer of begeleider van een -13 jarige of g-golfer is een mondmasker
verplicht

GEDEELDE MATERIALEN
•
•
•
•
•

•

•
•

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. Tip: er zijn lichte harken op de markt om mee te
nemen.
Toch gedeelde materialen noodzakelijk (bv. Ballenmachine, compressor, .. )? Voorzie
handgel om handen te ontsmetten voor en na gebruik. Kan dit niet? Voor alle
veiligheid 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
sluiten
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 enkel binnen zelfde huishouden of met zgn. knuffelcontact gezien
social distance niet gegarandeerd is.
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 in gebruik genomen worden indien regelmatig gedesinfecteerd.
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.

VRIJ SPELEN IS MOGELIJK
Individuele sportactiviteiten voor personen vanaf 13 jaar zijn toegelaten indien je outdoor
sport met maximum 4 personen (meer dan 4 is samenscholing) en dat altijd met afstand van
1,5m

FLIGHTS
•
•
•
•
•

U houdt steeds 1.5m afstand met uw flightgenoten
Max. met 4 (er is geen melding van steeds dezelfde) MAAR steeds, ten allen tijde,
mét afstand houden (behalve binnen huishouden en 1 nauw contact)
Reserveer, Parkeer, Speel, weer naar huis.
Vrij spelen mag (eventueel een EDS invullen), vrij oefenen mag op driving range en/of
practice area
Publiek is niet toegelaten, behalve 1 begeleider (met mondmasker) bij een G-sporter

GV adviseert :
•
•

•

•
•

Flights van 3 voor de vlotheid en betere social distancing.
Greenfee is niet verboden maar wij adviseren, gezien de regeringen vragen om geen
onnodig verkeer te genereren van de ene sportclub naar de andere, om hier gepast
mee om te gaan.
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.
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.

MAG ER NOG IETS GEORGANISEERD?
GOLFLES
Outdoor sportactiviteiten voor personen vanaf 13 jaar in een georganiseerde context zijn opnieuw
beperkt toegelaten indien het gaat om sportlessen, -trainingen, georganiseerd door een club of
vereniging, met maximum 4 personen waaronder een meerderjarig trainer of begeleider. Overige
georganiseerde sportactiviteiten voor personen vanaf 13 jaar zijn niet toegelaten.
Kan een privétrainer zijn activiteiten verderzetten? Ja, ze kunnen verder werken, met maximum 3
klanten in de open lucht, met respect voor de geldende beperkingen voor samenscholingen en de
social distancing maatregelen.

JEUGD TEM 12jaar
Sport Vlaanderen protocol: Alle outdoor sportactiviteiten zijn mogelijk voor kinderen tot 13 jaar
(geboortejaar 2008) inclusief sportwedstrijden tussen sportgroepen. Sportkampen kunnen doorgaan
ongeacht de organisator, na goedkeuring van het lokaal bestuur. De maximale grootte van een
sportgroep bedraagt 50 kinderen. “
Dwz
•
•
•

Wedstrijden tem 12j kunnen dus nog: Enkel outdoor. Max. 50 deelnemers mét een
begeleider.
Een sportkamp? Dat kan nog enkel voor kinderen tot 13 jaar en na goedkeuring door het
lokaal bestuur. Overnachtingen zijn verboden.
Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot en met 12
jaar (met mondmasker)

WEDSTRIJDEN EN PRIJSUITREIKINGEN OPGESCHORT VOOR 13j EN OUDER

KLEEDKAMER EN DOUCHES ZIJN GESLOTEN

HORECA IS GESLOTEN

GEEN EVENEMENTEN

TOPSPORT
•
•

Trainingen van professionele sporters zijn toegelaten.
Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming bevoegde minister

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.

SECRETARIAAT
•
•
•
•
•

Strikt minimaal open.
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
Daarnaast mogen ook niet-essentiële winkels vanaf 1/12 terug open. Dwz de pro shops mogen terug
open maar gelieve hiervoor de protocols van UNIZO op te volgen aub.

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 strikt minimaal 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, …) GESLOTEN

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.

