Noordwijkse Golfclub

PROTOCOL ‘GOLFEN TIJDENS CORONA’ - FASE 3 - NOORDWIJKSE GOLFCLUB
Per 1 juni
Wijziging ten opzichte van de vorige versie van het protocol.
Is komen te vervallen.
Social Distancing
Het spreiden van de golfers gedurende het gehele bezoek. Het minimaliseren van het contact tussen
golfers onderling en tussen medewerkers en golfers. 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 golfer en medewerker.
Aanvullende hygiëne maatregelen.

Voor de golfers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blijf thuis bij een van de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft.
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer golfen en naar buiten.
Wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis.
Blijf thuis als u het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest)
minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test.
Golfers 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 uw
huisarts.
Houd 1,5 meter afstand.
Respecteer en accepteer dat u door anderen aangesproken kunt worden als die menen dat u niet
voldoende aan de afspraken houdt. We moeten elkaar helpen een veilige omgeving te creëren.
Alleen dan kunnen we zo snel mogelijk weer op een normale manier onze sport beoefenen.
Reserveer vooraf een starttijd. Dit is verplicht, dit is alleen online mogelijk. Staat u niet
geregistreerd dan kunt u niet spelen.
Alleen leden die geregistreerd staan (vooraf gereserveerde starttijd of les) zijn welkom.
U mag maximaal 2 starts tegelijk in het systeem hebben staan.
Er zijn 18 holes beschikbaar. We starten niet vanaf hole 10.
'Prime time' is voorlopig komen te vervallen. Alle starttijden zijn dan 6 dagen van tevoren te
boeken.
We proberen zo lang als mogelijk door te spelen terwijl het nog licht is.
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In deze fase is het mogelijk om drieballen te spelen, met interval van 10 min. Wij vragen u vooraf
met uw flightgenoten af te stemmen wie de reservering online zal regelen. Help uw medelid
hierbij, als deze beperkte toegang heeft tot het internet.
Introducees zijn welkom per 1 juni. We laten één introducee toe per geboekte starttijd.
De Introducee moet van tevoren geregistreerd zijn. Een introducee is niet welkom als hij/zij niet
van tevoren geregistreerd is en zal niet mogen starten. Registreren is mogelijk bij het boeken van
uw starttijd. Daar kunt u een gast toevoegen.
Het lid is verantwoordelijk voor het overbrengen en delen van het protocol. Het protocol staat op
de website in het ledengedeelte. Het introducerend lid is te allen tijde verantwoordelijk voor
naleving van het protocol door introducees (ledengedeelte).
Gasten (uitgezonderd introducees) zijn nog niet welkom.
We staan geen groepen toe in de baan dit betekent dat ook de gebruikelijk clubjes tot nader order
niet gehonoreerd worden. We willen elk lid zoveel mogelijk een gelijke kans geven om te kunnen
spelen.
Buggy's kunt u per mail of per telefoon reserveren bij de caddiemaster. Dit is mogelijk als u uw
starttijd al online heeft gereserveerd. Geef in uw bericht aan op welke dag en tijd u een starttijd
heeft gereserveerd. Per gereinigde buggy maximaal 1 persoon. Er mogen 2 personen in de
golfbuggy als deze uit hetzelfde huishouden komen. De buggy wordt voor de golfer voor en na
gebruik gereinigd.
Vanaf 1 juni zullen er op beperkte schaal wedstrijden gespeeld kunnen worden. Inschrijven kan via
MijnNGC op de website. U wordt gevraagd direct te betalen via Ideal.
Reis alleen of reis alleen met personen uit uw huishouden.
Ga vooraf aan het bezoek thuis naar het toilet. Toilet bij caddiemaster open. De toiletten in de
golfbaan zijn gesloten.
Toilet in het clubhuis op de eerste verdieping is open alleen wanneer gebruik wordt gemaakt van
de horeca.
Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de golfclub.
Maak geen gebruik van het openbaar vervoer om naar de sportaccommodatie te gaan.
Arriveer niet eerder dan 10 minuten voor aanvangstijd van uw les of starttijd.
Wanneer u het terrein van de golfclub betreedt, houd u aan de specifieke voorschriften
aangegeven bij de entrees van de div. faciliteiten en gebouwen.
De kleedkamers blijven gesloten. De driving-range en putting green zijn uitsluitend open voor
spelers die een starttijd hebben gereserveerd en voor diegene die een les hebben. Spelers met een
starttijd mogen gebruik maken van deze oefenfaciliteiten als daar voldoende plaats is – houd u aan
de voorschriften bij de entrees.
Caddiemaster/receptie en tassenloods zijn geopend.
Houd gelijke tred met de andere flight. Bij oponthoud bal oppakken en doorlopen.
Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen.
Was voor en na het golfen uw handen.
Raak de vlaggenstok niet aan. Pak de bal met twee vingers uit hole. Om dit te faciliteren zijn er
speciale holecups geplaatst.
Ga na het voltooien van de ronde of les, direct naar huis als u geen gebruik maakt van de horeca.
De afvalbakken zijn afgesloten, neem uw afval mee naar huis.
Volg de aanwijzingen van de coördinator (=caddiemaster) en voor de jeugd tevens de
begeleider(s).
Huur golfbuggy voor 1 persoon max. (of 2 personen uit 1 huishouden).
Huur golfsets niet mogelijk.
Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel).
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Scorekaarten (Qualifying kaarten) kunnen via de golf.nl app (wordt geprefereerd) ingevoerd
worden (of via de zuil bij de caddiemasters). De scorekaarten worden door u mee naar huis
genomen.
Neemt u deel aan een wedstrijd dan kan de scorekaart ingevoerd worden in de zuil, en de kaart in
de bak achtergelaten worden. De kaarten worden na 48 uur in behandeling genomen om kans op
besmetting te verkleinen. De uitslag van de wedstrijd is na controle van de scorekaarten na 48 uur
officieel.
Golf-les alleen 1 op 1, zonder toeschouwers. Met meer personen uit hetzelfde huishouden
akkoord.
Het halfwayhouse is open, ook voor take away.
Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden,
rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of
reinigingsdoekjes. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen.
Het jeugdprotocol is nog steeds van toepassing t.a.v. de jeugdlessen.

Bezoek aan Restaurant Puttershoek – open 1 juni vanaf 12:00 uur
• Wanneer je je niet houdt aan de 1,5 meter regels van Restaurant Puttershoek en/of de geldende
1,5 meter regels van de overheid dan kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd.
Schade die het horecabedrijf lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden
verhaald.
• Restaurant Puttershoek kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten.
Bij binnenkomst zal er een triagegesprek plaatsvinden.
• Was bij binnenkomst, onderaan de trap, grondig uw handen.
• Exclusief personeel mogen er maximaal 30 personen in de clubzaal zijn.
• Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
• Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers.
Let op:
o Aan een tafel mogen maximaal 2 personen zitten of een gezamenlijke huishouding die uit
meer personen bestaat (bij een gezamenlijke huishouding is minder dan 1,5 meter van
elkaar zitten toegestaan).
o Aan de bar mogen maximaal 2 personen zitten of een gezamenlijke huishouding die uit
meer personen bestaat (bij een gezamenlijke huishouding is minder dan 1,5 meter van
elkaar zitten toegestaan).
• Er zal minimaal 1,5 meter afstand tussen personen die aan verschillende tafels zitten moeten zijn.
• Tafels en stoelen mogen niet verplaatst worden.
• Meer dan 2 personen aan één tafel die minder dan 1,5 meter van elkaar zitten is uitsluitend
toegestaan als dit personen betreft die een gezamenlijke huishouding vormen.
• Wil je binnen zitten dan moet je altijd telefonisch reserveren van tevoren.
• Voor het terras is geen reservering nodig, echter is er ook geen garantie voor een plek.
• Op het terras moet je aan een tafel zitten.

