Corona-proof golfen bij Golfclub Meerssen
Maatregelen voor spelers voor de komende periode vanaf 11 mei 2020

Veilig golfen
Om te zorgen dat we kunnen blijven golfen is het heel belangrijk dat iedereen zich aan de
afgesproken maatregelen houdt (zie bij ngf.nl/coronafaq en het Protocol Corona-veilig Golfen
Golfclub Meerssen dd 11 mei 2020). De regels voor golfers zijn door de NGF samengevat in een flyer:
Regels voor de individuele golfer.

Starttijden reserveren
Er mag uitsluitend gegolfd worden als er een starttijd is gereserveerd.
Starttijden kunnen gereserveerd worden via de Leden Login, knop Starttijden. Reserveren kan tot
één week vooruit. Je krijgt het volledige schema te zien: zowel de beschikbare tijden als de al
gemaakte reserveringen. Voorlopig zijn het flights van maximaal 2 personen, iedere 10 minuten.
Ieder lid kan 3 rondes van 9-holes in het voren boeken. Je kunt 2 rondes op één dag reserveren. (Als
je 18-holes wilt lopen kun je 2 aansluitende rondes boeken: de tweede starttijd dient 90 of 100
minuten later dan de eerste starttijd te zijn.) Als de flight niet vol is kun je bijboeken.
Je kunt behalve voor jezelf reserveren, ook voor een ander lid reserveren. Op deze manier kun je
zorgen dat je met diegene waarmee je hebt afgesproken in dezelfde flight of opvolgende flights
komt. Voorlopig kun je nog geen gastspelers inschrijven. (Greenfee-spelers kunnen nu ook nog niet
inschrijven.) Je krijgt een bevestigingsmail van je reservering.
Annuleren: Als je toch niet kunt, kun je je reservering annuleren. Ook daarvan ontvang je een
bevestigingsmail.

Social distancing en hygiëne in de golfsport
Ook bij en op de baan moeten we zoveel mogelijk aan de algemene maatregelen naleven. Daarom
zijn zaken strakker geregeld. Clubhuis, oefenkooi en oefengreen zijn voorlopig nog gesloten. Er is een
(vereiste) Baandienst ingesteld (leden-vrijwilligers) om de veiligheid met betrekking tot het coronavirus zo goed mogelijk te handhaven. De baandienst kan aanwijzingen geven, en zo nodig problemen
helpen oplossen. De Baandienst heeft toegang tot het Clubhuis, voor b.v. schoonmaakmiddelen,
verbanddoos, telefoon,...

Wat verwachten we van de individuele golfer?
-

-

-

Kom met eigen vervoer. (Advies is om in de auto alleen samen te reizen met huisgenoten).
Was vóór je vertrek je handen en ga thuis nog naar het toilet. Neem eigen drinken en eten
mee (het Clubhuis is dicht). Neem desgewenst een eigen flesje handdesinfectie mee.
Parkeer aan de rechterzijde van de weg naar de baan. Het pleintje wordt door de Hockey
Vereniging gebruikt als kiss&ride-plaats. Wacht in de auto als je te vroeg bent.
Ga 10 minuten vóór je starttijd naar de baan.
Houd links op het pad dat naar de baan gaat.
Er mag maar één persoon tegelijk de lockerruimte in (huisgenoten mogen wel samen).
Het buitentoilet is beschikbaar voor nood. Gebruiksregels hangen bij de deur.
Loop door naar de afslagplaats van de eerste hole. Wacht daar (denk aan de 1,5m afstand).
Schud geen handen.
Volg adviezen en instructies van de baandienst op.
In de baan geldt:
o Gebruik alleen je eigen materiaal.
o Noteer je scores desgewenst op je mobiel.
o De vlag blijft in de hole, raak de vlaggenstok niet aan
o Raak bij het oppakken van de bal uit de hole alleen je bal aan, of wip hem er uit met
je putter
o Zit zo min mogelijk aan andere voorwerpen in de baan. De ballenwasser en de
afvalemmers zijn verwijderd. Neem je afval mee naar huis.
o De harken zijn verwijderd. Veeg het zand in de bunker met je schoen zoveel mogelijk
glad. Plaatsen in de bunker is toegestaan.
Houd je strikt aan het tempo door de baan: iedere 10 minuten afslaan op de volgende hole.
Ben je sneller: wachten. Ben je langzamer: bal oppakken en naar de volgende afslag gaan.
Dus: inhalen verboden.
Blijf na de ronde niet hangen op de baan.
Was thuis weer goed je handen.

De baandienst
De coördinatie en de begeleiding van de baandienst worden gedaan door de Marshals. De ervaringen
worden gebruikt om zo nodig de afspraken en de procedures te verbeteren.
De vrijwilligers van de baandienst zorgen aan het begin van de golfdag dat de baan klaar is. Zij
houden de veiligheid in de gaten: maken zo nodig schoon, bewaken het gespreid en ordelijk verloop
bij de start, houden de doorloop door de baan in de gaten en sturen zo nodig bij. Zij hebben ook de
bevoegdheid om golfers die zich niet aan de regels houden aan te spreken en tips te geven, zo nodig
te waarschuwen, en – we hopen natuurlijk niet dat dat nodig is- golfers van de baan te sturen.
Heb je vragen: stel ze gerust. Geef ook je ideeën voor verbetering aan hen door.

Zo zorgen we er samen voor dat we dit seizoen plezierig en
veilig kunnen sporten.

