Geachte leden en gasten,
Wij heten u van harte welkom op Golf Wouwse Plantage
In dit protocol staan de belangrijkste punten waar u zich aan dient te houden.
Met uw bezoek aan de club, stemt u in deze bepalingen na te zullen leven.
ALGEMEEN
• Houd 1,5 meter afstand van andere personen.
• Blijf thuis als u een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38⁰C).
• Blijf thuis als iemand in uw huis koorts (vanaf 38⁰C) en/of benauwdheidsklachten
heeft.
• Was vóór en ná het golfen uw handen, minimaal 20 seconden.
• Houd hetzelfde tempo aan als andere flights. Bij door u veroorzaakt oponthoud, laat
u door.
• Vermijd fysiek contact met andere golfers, personeel, pro etc. en hun spullen.
• Volg de aanwijzingen van de marshals, het personeel, de pro en de
horecamedewerkers op. Doet u dat niet, dan kan u de verdere toegang tot het
golfterrein worden ontzegd.
• Bezoeken van het golfterrein gebeurt op eigen risico; kans op (corona)besmetting is
niet uitgesloten.
CLUBHUIS
• De caddiemaster is aanwezig en de shop is geopend van 9:00 – 14:00 uur. Incidenteel
kan hiervan afgeweken worden, kijk op de website voor de actuele openingstijden.
• De toiletten in het clubhuis, en bij hole 10 zijn geopend.
• De kleedkamers uitsluitend te gebruiken om uw schoenen te wisselen.
Aangeraden wordt geen spullen achter te laten.
• Het dragen van een mondkapje is verplicht in het clubhuis en in de stokkenloods.
BAAN
•
•
•
•

Kijk op de website voor de actuele baanstatus, www.golfwouwseplantage.nl.
Doorlaten is verplicht, indien u geen aansluiting houdt met de flight voor u.
De vlaggenstokken niet aanraken of uit de hole halen.
Na het gebruik van de bunkerharken, uw handen desinfecteren.

STARTTIJDEN
• Alleen na reservering van een starttijd kunt u een golfronde spelen.
• Reservering van een starttijd gebeurt voor leden via de website.
• Gasten kunnen telefonisch reserveren via de caddiemaster 0165-377106.
• Voordat u met uw golfronde start, meldt u zich aan bij de caddiemaster.
• Is er geen caddiemaster aanwezig, noteert u op de lijst bij de starthole uw naam (en
lidcode).
• Het is toegestaan bij iedere flight, waar een twee- of driebal staat, bij te boeken, u
kunt flightgenoten, zijnde medeleden van GWP, niet weigeren.
• Kijk op de website voor de speeltijdenregeling die van toepassing is op de website,
www.golfwouwseplantage.nl/golfen/reserveringsregels.

SANCTIES VOOR LEDEN
• Golfen in de baan zonder starttijd of zonder melding bij caddiemaster of registratie
bij hole 1. (7 dagen inboek blokkade)
• Niet annuleren of niet verwijderen van de starttijd indien niet aanwezig op de
geboekte starttijd. (7 dagen inboek blokkade)
• Boeken van een starttijd op naam van iemand anders (klein)kind en op het laatste
moment deze naam verwijderen. (7 dagen inboek blokkade)
• Grove overtredingen/weigeren medewerking te verlenen/negeren
veiligheidsvoorschriften. (Schorsing 1 (één) maand)
Enkele voorbeelden hiervan zijn:
o Negeren van de witte en blauwe lijnen in de winterperiode.
o Het niet repareren van pitchmarks op de green, ook niet na hierop gewezen
te zijn door een mede-speler.
o Het niet aanharken van bunkers, of terug leggen van plaggen.
o Gevaarlijk spel t.o.v. uw flightgenoten of een andere flight.
HORECA
• Op dit moment is de horeca gesloten.
• In de gang van het clubhuis kunt u gratis koffie/thee/cappuccino/espresso of warme
chocolademelk uit de automaat halen. Houd hierbij de corona maatregelen in de
gaten.
HANDICARTS
• Maximaal 2 personen per handicart. Een mondkapje wordt geadviseerd wanneer de
gebruikers niet tot hetzelfde huishouden behoren.
• Volg de aanwijzingen omtrent desinfectie op.
• Indien het clubhuis gesloten is, kunt u de sleutel van de Handicart in de brievenbus
deponeren.
OEFENFACILITEITEN / DRIVINGRANGE
• De drivingrange is geopend, ook ’s avonds. Toilet bij hole 10 blijft open, ook als het
clubhuis dicht is.
• De oefengreens en par-3 holes zijn geopend, verwijder ook hier de vlaggen niet.

Wij wensen u veel golfplezier!
Met vriendelijke groet,
Bestuur Golf Wouwse Plantage

