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De Golfclub Meerssen is een vereniging die de baan en het clubhuis in eigen beheer heeft en 
die gerund wordt door vrijwilligers. Een groot deel van het onderhoud wordt verricht door 
SBA Groen en Golf. 
Aangezien er geen jeugdleden jonger dan 12 jaar zijn, worden er geen regels voor deze leef-
tijdsgroep in dit protocol opgenomen. 

Uitgangspunten 
De door de overheid vastgestelde richtlijnen zijn het uitgangspunt voor dit protocol. Social 
Distancing, hygiëne en duidelijke afspraken zijn daarbij de kern:   

• Naleven van de 1,5 meter-maatregel.  

• Veilige omgeving voor iedereen: golfers (12-18j), trainer, begeleiders. 

• Het bieden van een gezonde activiteit.  

• Er is nimmer sprake van rechtstreeks fysiek contact tussen sporter, trainer, begelei-
der. 

• Aanvullende hygiëne maatregelen. 
Dit protocol is opgesteld op basis van het Protocol Verantwoord Sporten Kinderen en Jeugd 
van de NOC/NSF, en het branche-specifieke concept-protocol van de NGF. 
 



  Pagina 

  -2- 

 
 

 

Algemene hygiëneregels voor iedereen 
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. 

• Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoud-
heid, hoesten, benauwdheid of koorts. 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwd-
heidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten meer heeft, mag je weer naar 
buiten en gaan sporten. 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 
(COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek 
kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact. 

• Houd minimaal 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishou-
den (uitzondering voor kinderen onderling tot en met 12 jaar). 

• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

• was regelmatig je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. 

• vermijd het aanraken van je gezicht. 

• schud geen handen. 

Communicatie  
Heldere communicatie en eenduidige informatie is voor de implementatie en de handhaving 
van de regels van het grootste belang. Daarom zullen alle betrokkenen voor het starten van 
de activiteiten in kennis gesteld worden van de regels en de nieuwe gang van zaken. De 
sporters zullen via de gebruikelijke communicatiekanalen worden geïnformeerd. Vrijwilligers 
en begeleiders die belast worden met toezicht en handhaving zullen ook mondeling worden 
geïnstrueerd. 
Op de accommodatie zal relevante informatie duidelijk zichtbaar worden aangebracht. Hier-
voor zullen posters die zijn ontwikkeld door de NGF en de Vereniging Sport en Gemeenten 
worden gebruikt.  

De Golfaccommodatie 
De toegang tot de baan zal gereguleerd worden: kiss-and-ride, aparte paden voor heen en 
terug, toegangspoorten open zetten voor onbelemmerde doorgang. 
Op de baan zullen ook éénrichtingspaden ingericht worden met wachtlijnen van 1,5 m af-
stand.  

Het Clubhuis 
Het Clubhuis zal dicht blijven: geen horeca, geen kleedruimtes. Er is wel een buitentoilet met 
handenwasgelegenheid beschikbaar. Hier zullen zeep en papieren handdoekjes zijn. Er zal 
ook handdesinfectie beschikbaar zijn. 
Voor het geval in een bijzondere situatie (bv ongeval) fysiek contact noodzakelijk is, zijn per-
soonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, mondkapje, veiligheidsbril) aanwezig in de 
EHBO-doos. 



  Pagina 

  -3- 

 
 

 

De golfbaan 
De holes worden aangepast zodat de vlaggenstok niet aangeraakt hoeft te worden, en ballen 
niet uit de hole gehaald hoeven te worden. 
De harken worden uit de bunkers verwijderd, er mag niet geharkt te worden. 
Ballenwasser en vuilnisbakken worden verwijderd of afgedekt. 

De oefenkooi 
De oefenkooi is niet vrij toegankelijk. De pro (golftrainer) kan hier maximaal 3 golfers les ge-
ven. Afstand tussen de spelers minimaal 2 meter.  
Iedereen gebruikt een eigen mandje ballen. De pro zorgt voor desinfectie van het materiaal 
na afloop.  

De oefengreen 
Ook de oefengreen is uitsluitend tijdens de les toegankelijk, voor maximaal 3 golfers. Op de 
oefengreen wordt uitsluitend met eigen materiaal gespeeld. De holes worden aangepast zo-
dat er niet uitgeholed kan worden.  

Begeleiding van het sporten van de jeugd 
Ouders die hun kinderen komen brengen en halen gaan niet mee naar de golfaccommoda-
tie. Zij kunnen buiten de accommodatie (op het parkeerterrein) wachten. Aan hen wordt ge-
vraagd uitsluitend kinderen van het eigen huishouden te brengen. 
Bij de lessen is er naast de pro (golftrainer) altijd een tweede begeleider aanwezig die met 
name belast is met het toezicht op de naleving van de regels en de hygiëne.  
Begeleiders zijn aanwezig 15 minuten voordat de sporters arriveren.  
Begeleiders geven het goede voorbeeld. Aan het begin van iedere sportactiviteit wijzen zij de 
sporters op het belang van de regels, met name het afstand houden en het niet gebruiken 
van andermans materiaal.  
Begeleiders mogen niet zelf meespelen. 

Regulering van het spel 

Lessen en individuele golfrondes 
De lessen worden gegeven op afgesproken lestijden. 
Zodra de golfbaan weer open is voor alle leden kunnen ook jeugdleden met minimaal een 
baanpermissie via het reserveringssysteem een starttijd reserveren.  
De flight zal in eerste instantie uit maximaal 2 spelers bestaan, met een interval tussen de 
flights van minimaal 10 minuten.  

Algemene regels voor de individuele sporter 

• Bekijk nog eens goed de algemene hygiëneregels en houd je daaraan. 

• Ga vóór je naar de baan gaat thuis naar het toilet. Was thuis vóór vertrek goed je 
handen. 

• Arriveer niet eerder dan 10 minuten vóór de les of de starttijd. 
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• Houd 1,5 meter afstand van anderen. 

• Vermijd contact met materialen van anderen en met voorwerpen (hekken, banken, 
borden) in de baan.  

• Neem een eigen bidon mee. 

• Houd je aan de regels, volg instructies op. 

• Ga na de les of de ronde direct naar huis. Was thuis weer goed je handen.  

Veilig de ronde spelen 
Iedereen speelt uitsluitend met het eigen materiaal.  
Tijdens de les of het spelen van een ronde worden geen andere materialen aangeraakt (denk 
aan hekken, banken, borden,..) 
Zorg voor eigen scorekaarten, bv digitale scorekaart op je gsm.  

Toezicht en handhaving 
Voor het toezicht zullen vrijwilligers (leden van de Golfclub Meerssen) worden geworven. Zij 
zullen worden geïnstrueerd en begeleid door de Marshals.  
Hun hoofdtaak is het toezien op de naleving van dit protocol, en het daar waar nodig in goe-
de banen leiden van het sporten. Het doel is om een zo veilig mogelijke situatie te realiseren 
voor iedereen.  
De toezichthouder spreekt sporters die zich niet voldoende aan de regels houden aan.  
Bij overtredingen geven zij een waarschuwing. Bij een ernstige of herhaalde overtreding 
kunnen zij een sporter van de golfbaan wegsturen.  
Waarschuwingen worden doorgegeven aan de Marshals. Bij herhaalde overtredingen zullen 
er, via het bestuur, passende sancties worden opgelegd.  

 


