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 de jeugd
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar kunnen vanaf 1 juni (georganiseerd en begeleid door sportverenigingen of
professionals) buiten sporten zonder 1,5 meter afstand. Die versoepeling gold al voor kinderen tot en met 12
jaar.
Respecteer en accepteer dat je door anderen aangesproken kunt worden als die menen dat je 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.
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft en laat je
eventueel testen. 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.
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.
Wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of
koorts, ga dan direct naar huis.
Reis alleen of reis alleen met personen uit jouw huishouden. Gebruik in andere gevallen een mondkapje.
Ga vooraf aan het bezoek thuis naar het WC. WC bij caddiemaster open als ook op de eerste verdieping van het
clubhuis. WC’s in de baan geopend, kleedkamers gesloten.
Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de golfclub indien mogelijk.
Wanneer je het terrein van de golfclub betreedt, houd je aan de specifieke voorschriften aangegeven bij de
entrees van de div. faciliteiten en gebouwen. Draag een mondkapje
Kleedkamer/douches zijn gesloten.
Caddiemaster/receptie (Laagwaeck) en tassen/lockerruimte zijn geopend. Draag hier een mondkapje.
Meld je altijd vooraf bij de caddiemaster (zowel bij starttijd/les/oefenen).
Alleen leden die vooraf geregistreerd staan – geboekte starttijd, geboekte les of van tevoren bij de
caddiemaster hebben aangegeven te komen oefenen (mits er ruimte is) – zijn welkom.

•

Beperkte ruimte op oefenfaciliteiten en drivingrange: houd 1,5m afstand. Op de putting-, pitching-, chippinggreens en
bunkers wordt gerekend met maximaal 1 persoon per 30 vierkante meter. Pro's hebben voorrang.
Er wordt gespeeld in maximaal 3-ballen met interval van 10 minuten uitsluitend op reservering. Vanaf 1 juli kunnen er
4-ballen worden gespeeld vanaf 13:00 uur (tot 13:00 uur drieballen), met interval van 10 min. Graag vooraf met je flightgenoten afstemmen wie de reservering regelt.

•

'Prime time' is voorlopig komen te vervallen. Alle starttijden zijn 6 dagen van tevoren te boeken.

•
•
•
•
•
•

Je mag maximaal 3 starts tegelijk in het systeem hebben staan.
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 je handen.
Raak de vlaggenstok niet aan. Pak de bal met twee vingers uit hole.
Verlaat direct na de sportactiviteit de club als je geen gebruik maakt van afhalen bij de horeca(zie horecaprotocol voor
nadere informatie) en volg de daarvoor aangegeven route. Zorg dat je op gezette tijd wordt opgehaald door je ouder/
verzorger. Horeca / clubzaal is gesloten. Half way house is open voor take away.
De afvalbakken en ballenwassers zijn in gebruik.
Volg altijd de aanwijzingen op van de coördinator (=caddiemaster) en/of de aangewezen begeleider(s).
Huur van golfsets is niet mogelijk behoudens degene die aan jou persoonljik zijn toegewezen.
Scorekaarten (digitaal via de app. of fysieke scorekaarten op de eerste tee en na de ronde mee naar huis).
Geen toeschouwers toegestaan.
Introducees zijn welkom. We laten één introducee toe per geboekte starttijd. De Introducee moet van tevoren
geregistreerd zijn. Registreren is mogelijk bij het boeken van je starttijd. Daar kun je een gast toevoegen.
Je bent 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.
De halfwayhouse is geopend voor take away en horeca is gesloten (zie horeca protocol).
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.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor ouders en verzorgers
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Breng je kind(eren) niet naar de Noordwijkse als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid
en/of koorts.
Breng je kind(eren) niet naar de Noordwijkse als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
Breng je kind(eren) niet naar de Noordwijkse als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe
coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden,
moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleider
en/of de coördinator opvolgen.
Wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden.
Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer.
Laat jouw kind(eren) alleen naar de Noordwijkse komen wanneer er een sportactiviteit voor jouw
kind(eren) gepland staat.
Reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden. Reis in andere gevallen met een mondkapje.
Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de club.
Kom bij voorkeur niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training.
Volg altijd de aanwijzingen op van de medewerkers en (indien aanwezig), coördinator, professionals, begeleiders en
bestuursleden.
Direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de Noordwijkse op afgesproken plek op de
beneden parkeerplaats. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

