Protocol golf spelen en trainen op de Zaanse Golf Club
PROTOCOL GOLF SPELEN EN TRAINEN OP DE ZAANSE GOLF CLUB
ZAANSE GOLFCLUB – 19 DECEMBER 2021
Doelstelling
Plezierig golfen voor leden en greenfee spelers.
OPENINGSTIJDEN
De baan is geopend vanaf zonsopgang tot zonsondergang.
Het golfcomplex is alleen toegankelijk voor de kinderen en de jeugd tot en met 18 jaar voor geplande
en begeleide trainingen en golfactiviteiten in de buitenlucht. Voor spelers (leden en greenfee
spelers)is de baan alleen toegankelijk als vooraf een starttijd is gereserveerd. In in de baan is het
toegestaan om in een flight van maximaal 4 personen te lopen. Zonder toezicht in de baan mag er
niet gegolfd worden en/of gebruik gemaakt worden van het golfbaan complex. In de Flights die
gereserveerd hebben buiten de openingstijden van de receptie zal door de receptie vooraf een
speler worden aangewezen die zorgdraagt voor handhaving van het protocol. Bij weigering van die
verantwoordelijkheid kan de flight niet spelen.









Receptie, lockerruimte, oefenfaciliteiten, driving range, par 3 oefenbaan en 18 holes baan
geopend
Reserveren van starttijden is verplicht
Leden en greenfee spelers zijn welkom
Alleen betaling per pin is mogelijk
Er mag zich maximaal 1 klant voor de balie van de receptie/shop bevinden
Huur van golfsets is mogelijk.
Huur van trolleys en handicarts is mogelijk
o Er mogen 2 personen in de golfbuggy als deze uit hetzelfde huishouden komen.
Indien men niet uit hetzelfde huishouden komt, wordt het dragen van een
mondkapje geadviseerd.

Clubhuis/ kleedkamers/ toiletten/greenkeepers home
Het clubhuis met restaurant, terras ,toiletten en kleedkamers zijn geopend.
Houd 1,5 meter afstand in deze ruimtes van elkaar.
Het onderkomen van de greenkeepers is niet toegankelijk voor onbevoegden.
De belangrijkste regel is dat ALLE golfers een starttijd online boeken.
Indien online reserveren niet lukt mag men bij de receptie telefonisch reserveren. Indien
de starttijden vol zijn mag je de receptie bellen met de vraag of er een plek vrij is op de
2e 9. Starttijden kunnen, zoals je gewend bent, max 14 dagen vooruit geboekt worden.
Om zoveel mogelijk spelers de gelegenheid te geven een ronde te golfen, mag men
maximaal 1 starttijd per dag reserveren.
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Afspraken m.b.t. aankomst op golfterrein
 kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een golfactiviteit gepland staat (golf-les
of gereserveerde starttijd)
 kom in golfsportkleding naar de golfbaan
 Ga voordat je naar de golfbaan komt, thuis naar het toilet
 Parkeer je auto in een van de vakken op de parkeerplaats
 Hou ALTIJD een vak tussen de geparkeerde auto’s vrij
Afspraken m.b.t spelen of lessen
Tassen ophalen in de locker (indien van toepassing)
 Bij aankomst handen wassen en desinfecteren, kraantje bij de lockerloods
 Wanneer je in de lockerruimte bent, laat de deur open
 Blijf op voldoende afstand van de ingang
 Wacht op meer dan 1,5 meter afstand als in de lockerruimte nog een persoon zich in
hetzelfde gangpad bevindt of loop helemaal om door het andere gangpad. Elkaar passeren in
de Lockerruimte MAG NIET! Wacht dan buiten tot de gang leeg is.
In geval van les op de driving range
 Bij aankomst DIRECT handen wassen en desinfecteren bij wasbakje driving range
 Blijf op minimaal 1,5 meter van andere spelers
 Bij verlaten van de baan, handen wassen en desinfecteren
 spelers zorgen dat ze naar de wc zijn geweest voordat ze naar de club komen
 De trainer en de club zorgen ervoor dat afspraken gehandhaafd worden
Tijdens lessen
 Per groep maximaal 4 personen onder begeleiding van een professional
 Iedereen blijft op de mat die hij/zij krijgt toegewezen
 Op de grote putting green of bij de pitching green, blijft iedereen in het gebied dat hij/zij
krijgt toegewezen
 Alleen op instructie van de professional mag je het toegewezen gebied verlaten
 Iedereen bewaart 1,5 meter afstand van elkaar
 Niemand komt aan de vlaggenstokken (die blijft in de hole zitten)
Materialen tijdens de training driving range
 Elke speler heeft eigen golfclubs
 De spelers ontsmetten zelf vooraf de ballen emmer
 De spelers ontsmetten nogmaals de ballen emmer bij het terugplaatsen
Materialen tijdens training oefengreens
 Elke speler heeft eigen golfclubs
 Elke speler gebruikt eigen golfballen
 De vlaggenstokken worden niet aangeraakt
Vertrekken na lessen
 Handen wassen en desinfecteren gebeurt voordat de spelers het terrein verlaten
 Iedereen vertrekt een voor een
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Afspraken m.b.t. spelen/trainen in de baan
Spelers 13 jaar en ouder mogen zelfstandig spelen, 4 spelers per flight, marshal rijdt rond
of een speler in de flight is verantwoordelijk gesteld voor handhaving protocol.
Voor het spelen
 Reserveer een starttijd via het reserveringssysteem op de site van de Zaanse GC
 Bij aankomst handen wassen en desinfecteren, kraantje bij de lockerloods
 Wanneer je in de lockerruimte bent, laat de deur open
 Blijf op voldoende afstand van de ingang
 Wacht op meer dan 1,5 meter afstand als in de lockerruimte nog een persoon zich in
hetzelfde gangpad bevindt of loop helemaal om door het andere gangpad. Elkaar passeren in
de Lockerruimte MAG NIET! Wacht dan buiten tot de gang leeg is.
 Er is altijd een BHV-er en/of marshal/begeleider aanwezig

Naar de eerste tee
 Er wordt gestart vanaf hole 1
Tijdens het spelen van 13 jaar en ouder
 Alle spelers houden ALTIJD de 1,5 meter afstand in acht
 De vlaggenstok raak je niet aan. Er zijn extra ringen geplaatst in de hole waardoor de bal niet
uitgeholed kan worden.
 De bunkers worden geharkt uitsluitend door de greenkeepers. Bij ligging in een
bunkervoetstap mag de bal worden verplaatst naar een vergelijkbare plek in de bunker die
wel goed geharkt is wanneer er Non Qualfying wordt gespeeld.
 Bij een Qualifying ronde moet de bal in de bunker worden gespeeld zoals hij ligt.
 De golfbal van een ander raak je niet aan
 Hou, bij voorkeur, je score digitaal bij
o papieren scorekaarten bevinden zich in de box “verkrijgen greenfeekaarten” die
hangt aan de muur bij de receptie
 Indien er doorgelaten wordt houdt 1,5 meter afstand!
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Algemene regels RIVM (hygiëne / afstand/ horeca)
 Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken
 Houd 1,5 meter afstand
 Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°)
 Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (tot 38 C°) en/of benauwdheidsklachten
 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.
 hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
 vermijd het aanraken van je gezicht
 schud geen handen
 Was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden
 Houd gelijke tred met andere flights, bij oponthoud je eigen bal oppakken en doorlopen
 Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen
 Raak de vlaggenstok niet aan
 Volg de aanwijzingen van het personeel
 Neem afval mee naar huis; de prullenbakken in en rondom de baan zijn niet in gebruik
 het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te
schreeuwen

Om te zorgen dat alles goed en veilig verloopt zal er streng, maar vriendelijk, gehandhaafd.
Bewust de afspraken negeren of weigeren aanwijzingen op te volgen, dit kan leiden tot uitsluiting
van een of meerdere trainingen of het mogen spelen van golfronden op de baan.
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Aanvullende regels horeca:
Zowel voor het terras als het restaurant is reservering verplicht. Houd 1,5 meter afstand
tot andere gasten en de medewerkers.

















Aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit
meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
Aan de bar mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit
meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
Op het terras en in het restaurant mag je alleen zitten, niet staan.
De horeca voert een gezondheidscheck uit
Daarnaast wordt aan alle bezoekers gevraagd zich te registreren.
Bezoekers laten op vrijwillige basis naam- en contactgegevens achter, zodat de GGD contact
kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.
De registraties worden na 14 dagen vernietigd.
Het horecabedrijf kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of
griepklachten.
Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
Was bij binnenkomst grondig je handen.
Was na het toiletbezoek grondig je handen.
Betaal bij voorkeur contactloos.
Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijf en de geldende
1,5m regels van de overheid dan kan de toegang tot het horecabedrijf worden
ontzegd.
Schade die het horecabedrijf en het golfterrein lijdt door jouw handelen in strijd met
die regels kan op jou worden verhaald.
Wanneer het restaurant ( maximale capaciteit vanaf 1 juli 2020 : 38 personen) of
het terras vol is , zal de gast weggestuurd moeten worden.
Het is ten strengste verboden om meubilair van het terras of het restaurant te
verplaatsen.

Hoe te reserveren voor je bezoek aan het clubhuisrestaurant en het terras:








Bij aankomst op de golfbaan, meld je je bij de receptie.
Wanneer je na de ronde gebruik wilt maken van het terras of het restaurant
kun dit ter plaatse aangegeven.
Voor het betreden van het restaurant of het terras dienen alle gasten hun
handen te desinfecteren.
De ingang van het restaurant is uitsluitend bereikbaar via de hal van het
clubhuis, voor het terras loop je om het clubgebouw heen.
Het horecapersoneel zal een gezondheidscheck uitvoeren en je naar een plek op
het terras of in het restaurant begeleiden.
Het personeel zal je vragen of je aan tafel bediend wil worden of dat er gebruik
gemaakt wordt van een bijzettafel.
Volg ten alle tijden de aanwijzingen van het personeel op.
Reserveren kan zoals eerder genoemd bij het restaurant of via het restaurant
telefoonnummer: 0299-479123
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Protocol voor trainers, begeleiders en marshal






















kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je
training gaat geven;
bereid je lessen goed voor. Voor 19 jaar en ouder geldt houdt 1,5 meter afstand ook
onderling;
zorg dat er in de leeftijdsgroep van 19 en ouder zo min mogelijk materialen gedeeld moeten
worden;
vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 18 jaar en spelers van 19 jaar en ouder is
op geen enkel moment toegestaan;
zorg dat de training klaar staat als de spelers de driving range betreden zodat gelijk kan
worden begonnen. Laat spelers in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
maak vooraf (gedrags)regels aan spelers duidelijk, met name waarbij tijdens het sporten 1,5
meter afstand moet worden gehouden;
ga voorafgaand aan de training na bij de spelers of zij of hun gezinsleden geen klachten
hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);
wijs spelers op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;
help de spelers 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 spelers 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 spelers niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De
kinderen moeten na afloop direct vertrekken;
laat spelers gefaseerd het golfterrein betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training
direct naar huis gaan;
zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training, tenzij dat dat in specifieke gevallen
noodzakelijk is;
hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
was of desinfecteer je handen na iedere training;
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, 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.
het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of
te schreeuwen
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