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Veranderingen t.o.v. vorige versie zijn in rood

Algemeen protocol verantwoord sporten
De laatste versie van het protocol van NOC*NSF vind je hier: https://nocnsf.nl/sportprotocol.

Protocol Golfsport
Het protocol voor de golfsport is vastgesteld door Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), Nederlandse
Vereniging Golfaccommodaties (NVG), Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA) en Professional Golfers
Associatie Holland (PGA).
1.

Acties voor de golfbaan
•

Clubhuizen/sportkantines
Clubhuizen/sportkantines moeten de deuren sluiten maar het is wel toegestaan om de receptie en
toiletten in het clubhuis/de sportkantine geopend te houden. Leden en gasten mogen de receptie en
toiletten alleen betreden als ze een coronatoegangsbewijs (CTB) kunnen tonen, een mondkapje dragen
en 1,5 meter afstand houden. Ook mag de locatie geopend zijn voor het afhalen van horeca.
Het coronatoegangsbewijs moet samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd. Een
gezondheidscheck is verplicht indien gebruik wordt gemaakt van een CTB. Gebruik hiervoor bijgevoegde
poster.
Maar er is geen coronatoegangsbewijs nodig om toe te treden tot een afhaalmogelijkheid van horeca
buiten of binnen. Bij een afhaalmogelijkheid binnen is wel een mondkapje verplicht en moet het
afhaalpunt goed afgescheiden zijn, zodat de CTB-plichtigen niet mengen met mensen die afhalen.
Werknemers en vrijwilligers die functioneel aanwezig moeten zijn, hoeven geen CTB te tonen als ze een
binnenruimte betreden. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook schoonmakers, teaching pro's en coaches,
zowel personen in dienst als ZZP’ers. Ouders die hun kind naar de golfbaan brengen, moeten wel een
CTB tonen. Ouders/begeleiders van een sporter met een beperking die hulp nodig heeft om te kunnen
sporten gelden als begeleider/vrijwilliger en zijn niet CTB-plichtig.
Er mag geen ALV georganiseerd worden in het clubhuis/de sportkantine. Activiteiten zoals ALV's,
vergaderingen en opleidingen dienen online te gebeuren.

•

1,5 meter afstand
Buiten het sporten om geldt de verplichting om 1,5 meter afstand te houden (iedereen van 18 jaar en
ouder is verplicht om 1,5 meter afstand te houden tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar). Bij het
golfen zelf, indien het voor de normale sportbeoefening noodzakelijk is, mag de 1,5 meter afstand
worden losgelaten. Maar bij het spelen van golf en bij het oefenen is het mogelijk om 1,5 meter afstand
te houden. Daarom is het een dringend advies om zowel bij het oefenen als het spelen 1,5 meter
afstand te houden. Golflessen vallen onder sportbeoefening. Teaching professionals hoeven daarom bij
lessen geen 1,5 meter afstand te houden als dat voor de les nodig is, maar het is een dringend advies
dat golfleraren wel 1,5 meter afstand houden.

•

Starttijden
Het is niet meer verplicht om starttijden te reserveren of sporters te registreren voor eventueel
contactonderzoek.

•

Avondsluiting
Golfen, trainen en lessen is toegestaan tussen 05.00 en 17.00 uur. Voor jeugd tot en met 17 jaar geldt
vanaf 11 januari 2022 een uitzondering: jeugd onder de 18 mag vanaf die datum tot 20:00 uur golfen,
trainen of lessen. De club of baan mag zelf bepalen of er tussen 17.00 en 20.00 uur golf voor jeugd
gefaciliteerd wordt.

•

Golfshop
Niet-essentiële winkels zijn gesloten. Golfshops mogen wel bezorgen en spullen laten afhalen bij de
deur (click-and-collect). De spullen dienen voorafgaand besteld te worden, online of telefonisch. Zorg
voor een contactloze betaling.

•

Communicatie
De overheid adviseert om bezoekers herhaaldelijk te wijzen op het belang van de basisregels zoals
'handen wassen', 'geen handen schudden', 'hoesten en niezen in de elleboog', 'thuisblijven en testen bij
klachten bij de GGD'. Deze basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen.
Hang posters op de ramen en deuren van het clubhuis over de hygiëneregels en de gewijzigde regels op
de golfaccommodatie. De posters zijn door de NGF, PGA, NGA en NVG ontwikkeld en uit te printen.
Hang deze bij de ingang van het clubhuis, bij de receptie en op zoveel mogelijk andere plaatsen waar
golfers komen. Plaats bij de eerste afslag, driving range en oefengreens een bord met daarop alle regels
die van toepassing zijn.

•

Voorkom aanraking
Sluit deuren af waar sporters niet mogen komen en geef op de deur aan dat deze afgesloten zijn. Breng
in kaart welke deuren open kunnen blijven staan zodat er minder aangeraakt hoeft te worden.
Zorg dat er vanuit de parkeerplaats naar de eerste afslag, oefengreens of driving range geen
oppervlakten aangeraakt hoeven worden.

•

Eenrichting
Breng eenrichtingsverkeer aan in ruimten zodat het makkelijker is 1,5 meter afstand te houden ook als
je beweegt. Zorg ook dat er waar mogelijk eenrichtingsverkeer gemaakt wordt naar de driving range,
oefengreens en eerste afslag. En zorg voor eenrichtingsverkeer bij het verlaten van de accommodatie.

•

Huur golfbuggy
De golfbaan zorgt voor schoonmaakmiddel voor de golfer om de buggy voor of na gebruik mee te
reinigen of reinigt de golfbuggy zelf na gebruik. Als iemand in een buggy rijdt met een persoon uit een
ander huishouden, dan geldt het advies om een mondkapje te dragen. Kinderen tot en met 12 jaar
hoeven geen mondkapje te dragen.

•

Receptie
Als de receptie binnen is, moet bij toegang tot de receptie het CTB gecontroleerd worden en is 1,5
meter afstand houden binnen geen verplichting. Het is wel een dringend advies om 1,5 meter afstand
te houden. Markeer 1,5 meter voor de kassa/balie en geef wachtlijnen aan. Plaats plastic schermen bij

de receptie als 1,5 meter afstand niet gehaald kan worden. En zorg (waar nodig) voor persoonlijke
beschermingsmiddelen zoals handschoenen en/of bril.
•

Hygiëne materialen
In maart 2020 hebben we uit voorzorg en in overleg met het RIVM alle golfbanen geadviseerd om alle
materialen zoals bunkerharken, prullenbakken en ballenwassers uit de baan te halen. Medio 2020 is er
aangegeven dat banen deze materialen weer terug kunnen plaatsten als zij dat wensen. Veel banen
hebben dit gedaan, veel ook nog niet. Hierbij willen wij nogmaals aangeven dat, mede na uitgebreid
overleg met deskundigen, het wat ons betreft verantwoord en veilig is deze materialen weer terug in de
baan te plaatsten met de disclaimer dat er altijd een klein tot zeer klein besmettingsrisico is. Specifiek
m.b.t. het wel of niet terugplaatsen van de harken adviseren wij bij het terugplaatsen van de harken de
door ons geformuleerde local rule te laten vervallen en mensen de mogelijkheid te geven
ontsmettingsmiddelen mee te nemen / te kopen. Ook de vlaggenstok kan aangeraakt worden, echter is
voor de snelheid van het spel met de huidige bezetting de keuze aan de club zelf.

•

Naleving protocol
Per golfaccommodatie is per dag een medewerker verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol.
Hij of zij houdt contact met collega’s die op andere dagen deze taak hebben. Ook houdt deze persoon
contact met verschillende afdelingen over de ontwikkelingen met medewerkers en sporters op de
accommodatie. De verantwoordelijken houden zich op de hoogte van eventuele wijzigingen van de
voorschriften.

•

Schoonmaken sportlocatie
Zorg dat de gehele sportlocatie goed schoongemaakt wordt na elke dag. Denk hierbij zeker aan toilet-,
douche- en kleedruimtes en de overige algemene ruimtes en gangen.

•

Toiletten
Wanneer sporters gebruik maken van de toiletten, dan moet het coronatoegangsbewijs gecontroleerd
worden. Schoonmaken volgens de reguliere wijze. Contactpunten en faciliteiten voor het
handenwassen dienen ook goed gereinigd te worden. Verhoog de frequentie van schoonmaak op basis
van de drukte. Zorg voor voldoende (aanvulling van) (vloeibare) zeep en materialen om handen af te
drogen. Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes. Zorg voor een aftekenlijst op het toilet.

•

Werk thuis
Werk thuis. Kan dat niet, houd op het werk altijd 1,5 meter afstand.

•

Ventilatie werkplek
Werkgevers zijn verplicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. De overheid adviseert
onder meer om goed voor frisse lucht te zorgen. Frisse lucht helpt om de overdracht van het virus te
beperken. Zorg ervoor dat er altijd een raampje of ventilatierooster open staat. Zorg er ook voor dat
een ruimte meerdere keren per dag goed kan doorluchten door ramen en deuren wijd open te zetten.
Of zorg ervoor dat luchtverversingsinstallaties zo zijn ingesteld dat er regelmatig verse lucht een
gebouw in wordt gebracht.

•

Vaccinatie personeel
Wat betreft personeel geldt dat de werkgever een werknemer niet mag verplichten zich te laten
vaccineren tegen corona. De werkgever mag zijn of haar werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn,
maar daar moet dan wel een goede reden voor zijn. Dat kan in beginsel alleen als de werkgever een
duidelijk plan heeft hoe te handelen als de werknemer niet gevaccineerd is of de werknemer daarover
geen mededeling wil doen. De werknemer hoeft op de vraag van de werkgever geen antwoord te
geven.
Kan een werkgever de werkzaamheden van de werknemer aanpassen? Als de werkgever weet dat een
werknemer niet is gevaccineerd, of als een werknemer dit niet wil zeggen ongeacht de reden daarvoor,
dan is aanpassing van werk een mogelijkheid. De werkgever kan met de werknemer onderzoeken hoe
het risico op besmetting met het coronavirus voor werknemers, collega’s en eventuele klanten kan
worden beperkt. Als er alternatieve maatregelen mogelijk zijn, en de werkgever komt met een redelijk

voorstel, dan zal de werknemer dat alternatief moeten accepteren. Voorbeelden zijn: een aangepast
werkrooster, het aanbieden van een andere werkplek, het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen of als het werk het toelaat, thuiswerken.
Veiligheid & hygiëne voor individuele sporters
•

1,5 meter tijdens het sporten
Bij sportbeoefening is 1,5 meter afstand houden niet verplicht als dat niet kan, maar in golf is het
mogelijk om 1,5 meter afstand te houden en daarom is dat een dringend advies.

•

Scorekaarten
Gebruik zoveel mogelijk de digitale scorekaarten via de app GOLF.NL.

•

Les, training, clinic
Voor volwassenen vanaf 18 jaar is lessen en trainen toegestaan in een groep van maximaal 2 personen,
exclusief de instructeur/trainer (teaching professional). Een instructeur/trainer mag zich - ook op 1,5
meter afstand - slechts op één tweetal richten. De instructeur/trainer mag zich dus niet verplaatsen van
tweetal naar tweetal. De afstand tussen de golfers van een tweetal is tenminste 1,5 meter. Een tweetal
mag gedurende een les niet van samenstelling wisselen. Golflessen vallen onder sportbeoefening. Voor
teaching professionals is het bij lessen daarom niet verplicht om 1,5 meter afstand te houden als dat
voor de les nodig is, maar het is een dringend advies dat golfleraren wel 1,5 meter afstand houden. De
instructeur/trainer hoeft geen mondkapje op.
Kinderen tot 18 jaar zijn uitgezonderd van de groepsregels die hierboven staan. Tijdens het lessen en
trainen hoeven zij onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

•

Flights
Het spelen met 2 + 2 spelers (een vierbal) of 2 + 1 spelers (een driebal) is mogelijk, mits de volgende
regels in acht worden genomen:
o De twee groepjes in een driebal of vierbal niet onderling mixen, afstand houden door de baan en
uitdrukkelijk ook op de tee/green.
o Onderling houden de spelers in het tweetal 1,5 meter afstand, zoveel als mogelijk m.u.v. jeugd tot
en met 17 jaar.
o Tussen de twee groepjes in een driebal of vierbal moet 4 meter afstand zijn. Alleen in geval van één
huishouden hoeft dit niet.
o De golfclub/baan ziet toe op naleving hiervan.

•

Wedstrijden
Clubwedstrijden voor golfers vanaf 18 jaar zijn toegestaan. Clubwedstrijden voor spelers vanaf 18 jaar
zijn ook toegestaan met 2+2 of 2+1 speler per flight volgens de regels hierboven. Wedstrijden tegen
spelers en teams van andere clubs zijn niet toegestaan, ook niet voor golfers onder de 18.
Prijsuitreikingen op de sportaccommodatie zijn niet toegestaan. Een prijsuitreiking dient online te
gebeuren.

•

Shotgun
Wij adviseren om gedurende de lockdown geen wedstrijden met een shotgunstart te organiseren.
Shotgunwedstrijden leiden bij de start en binnenkomst tot groepsvorming omdat de deelnemers
tegelijk aankomen en vertrekken. Wil je toch een shotgunwedstrijd organiseren, denk dan goed aan alle
richtlijnen voor een veilige wedstrijd en faciliteer hierin.

•

Sporttoernooien
Voor sporttoernooien geldt dat als er sprake is van aankleding met bijvoorbeeld entertainment of het
aanbieden van eten en drinken, deze toernooien het karakter van een evenement krijgen en dus
moeten voldoen aan de regels voor evenementen. In die gevallen is onder andere een
coronatoegangsbewijs verplicht. Als een toernooi alleen bestaat uit sportbeoefening (meerdere
wedstrijden tegen meerdere teams), zonder verdere aankleding zoals entertainment of het aanbieden
van eten en drinken, dan is er geen coronatoegangsbewijs verplichting. Publiek is niet toegestaan.

2.

•

Toeschouwers
Er mag geen publiek aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen. Dit geldt voor amateursport en
professionele sport.

•

Regels voor de individuele golfer
o Houd zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand.
o Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
o Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
o Was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden.
o Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen.
o Volg de aanwijzingen van het personeel.

Bericht naar de sporters bij bevestiging reservering starttijd
De golfbaan zorgt voor communicatie van de regels bijvoorbeeld door middel van posters, website,
spraakmenu’s bij telefonische reserveringen, informatiebulletins aan de golfers en de leden. De volgende
informatie wordt dan gedeeld:
• gebruik zoveel mogelijk digitale scorekaarten via de app GOLF.NL;
• volg de regels van het RIVM
o houd 1,5 meter afstand;
o blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
o blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (tot 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
o was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden;
o vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen;
o vlaggenstok mag (op eigen risico) aangeraakt worden;
o volg de aanwijzingen van het personeel.

Protocol horeca en golf
Vanaf 19 december is de horeca op sportaccommodaties gesloten. Afhaal is mogelijk. Je hoeft geen
coronatoegangsbewijs te controleren bij het afhalen van eten en drinken. Bij een afhaalfunctie binnen is een
mondkapje dragen verplicht en moet het afhaalpunt goed afgescheiden zijn, zodat CTB-plichtigen niet mengen
met mensen die afhalen.

Je vindt deze poster op https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck.

