
JEUGDPROTOCOL ‘SPORTEN TIJDENS CORONA’ - NOORDWIJKSE GOLFCLUB 

Social Distancing 

Het spreiden van de golfers gedurende het gehele bezoek. Het minimaliseren van het contact tussen 
sporters onderling en tussen medewerkers en sporters. We kunnen hierin de 1,5 meter regel 
probleemloos ten uitvoer brengen. 

Uitgangspunten 

Onderstaande uitgangspunten zijn de basis voor Social Distancing binnen de golfaccommodaties: 

• Veilige omgeving voor alle medewerkers en golfers.
• Het bieden van een gezonde activiteit.
• Naleven van de 1,5 meter maatregel.
• Er is nimmer sprake van rechtstreeks fysiek contact tussen golfers en medewerker.
• Aanvullende hygiëne maatregelen.

Voor pro's en begeleiders 

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of
koorts.

• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer golfen en naar buiten.

• 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.

• Wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis.

• Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest)
minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test.

• Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij
het nieuwe coronavirus is vastgesteld.

• Trainers, begeleiders en vrijwilligers boven de 70 jaar of risicogroepen dienen zelf hun risico te
analyseren of zij op buiten sportparken of in de openbare ruimte zich in groepen dienen te
begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts.

• Professionals (jeugdtrainers) mogen zich laten testen op corona. Voor de trainers geldt dat zij
minimaal 24 uur corona-gerelateerde klachten moeten hebben en doorverwezen moeten zijn
door een arts. Zij kunnen zich bij de GGD melden voor de afname van de test.

• Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.
• Was of desinfecteer je handen na iedere training.
• Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je

training gaat geven.
• Zorg voor maximale hygiëne, deurknoppen en andere contactoppervlakten moeten minimaal 5

maal per dag gedesinfecteerd worden.



• Zorg voor desinfectiemateriaal bij ballenmandjes of andere attributen die door meerdere mensen 
wordt gebuikt.

• Per faciliteit is de professional verantwoordelijk voor de naleving van deze instructie en het 
protocol.

• Bereid je training goed voor. 
• Voor jeugd vanaf 19 jaar houdt 1,5 meter afstand ook onderling. 
• Vermenging van de leeftijdsgroepen van jeugd t/m 18 jaar en 19+ is op geen enkel moment 

toegestaan.
• Zorg dat dat de training zoveel mogelijk met vaste groepen wordt ingevuld en dat de 

samenstelling van deze groepen zo min mogelijk wijzigt.
• Controleer of alle begeleiders aanwezig zijn (1 begeleider of pro per 8 kinderen).
• Zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen.
• Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training. Dit t.s.m. de coördinator (=caddiemaster is 

verantwoordelijk voor handhaving op de club).
• Maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name waarbij tijdens het sporten 1,5 

meter afstand moet worden gehouden.
• Ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben 

of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
• Wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden.
• Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet 

gebeurt.
• Houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact).
• Weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden.
• Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen.
• Laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De 

kinderen moeten na afloop direct volgens de aangegeven route vertrekken.
• Laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training 

direct naar huis gaan en volgens de aangegeven route vertrekken. 

Voor de aangewezen begeleiders door de jeugdcommissie 

• Programma samengesteld rekening houdend met de verschillende leeftijdsgroepen (t/m 18 
jaar), indien nodig hebben wij lesgroepen aangepast.

• Alle lesgroepen bestaan uit 4 tot 8 jeugdgolfers.
• Er is altijd een aanspreekpunt (“de coördinator”) aanwezig.
• Tot coördinator zijn aangewezen de caddiemasters.
• Coördinator houdt contact met begeleiders en/of pro’s.
• Coördinator en begeleiders wisselen contactgegevens uit.
• Begeleiders zijn verantwoordelijk voor de lesgroepen.
• Coördinator is op de hoogte van de aanwezige lesgroepen en leeftijden.
• Op het moment dat er gewisseld wordt van lesgroep, is er een coördinator aanwezig die zorgt 

dat er geen vermenging van de leeftijdsgroepen plaatsvindt.
• Coördinator heeft buggy tot zijn beschikking om ook in de baan te kunnen controleren op 

naleving van de regels.
• Coördinator zorgt voor eenrichtingsverkeer naar de driving range, oefenholes en eerste tee.
• Bij afslaan eerste tee zorgt coördinator voor een veilige situatie. 



• Coördinator zorgt dat ouders niet verder komen dan het parkeerterrein.
• Coördinator zorgt ervoor dat slechts 1 persoon per keer naar de wc gaat.
• Coördinator attendeert de jeugdleden op hygiëne en 1,5 meter afstand.


