
Protocol GWP (vanaf 11 mei 2020) 

Algemene regels: 
- Blijf thuis als u een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 

verhoging (tot 38 C°). 
- Blijf thuis als iemand in uw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. 
- Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe 

coronavirus is vastgesteld. 
- Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) 

Minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test. 
- Sporters 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. 
- Hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of 

verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/ bewegen. 
- Wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis. 
- U houdt 1,5 meter afstand van elkaar. 
- Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 
- Ga thuis naar het toilet voordat je naar de club vertrekt thuis. 
- Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. 
- Was je handen met water en zeep na het bezoek aan de sportlocatie. 
- Schud geen handen. 
- Vermijd het aanraken van je gezicht. 
- Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op. 
- Het clubhuis is open enkel voor bezoek aan de caddiemaster en shop of het gebruik van de toiletten. 
- De drivingrange, lockerruimte en oefenfaciliteiten zijn geopend. 
- Douches & kleedruimtes zijn gesloten. 
- Het terras is gesloten. 
- De baan is uitsluitend geopend voor leden, corporate- en floating members. Greenfee spelers en gasten zijn nog niet 

toegestaan (tot nader orde). 
- Geen wedstrijden tot nader orde, dus ook geen herendinsdag / damesdonderdag / vrijdagmix. 
- De pro’s kunnen les geven, maximaal aan 4 mensen tegelijk en met handhaving van 2 meter afstand onderling. 
- Maak geen gebruik van het openbaar vervoer om naar de sportaccommodatie te gaan. 

 
Golfen: 

Aantal holes:   18 
Spelers per flight:  Max. 3 
Starttijden interval: 8 minuten 
Starthole:  Uitsluitend hole 1 
U kunt tot nader orde één reservering maken iedere 7 dagen, én op de dag zelf reserveren. 

U wordt verzocht als 3-ball in te schrijven, indien u met minder inschrijft zal deze flight normaliter (door daartoe bevoegd 
personeel) worden aangevuld met andere leden. U dient dit te accepteren en te respecteren. 

- Zie stappenplan “komen golfen” voor alle overige golf gerelateerde zaken. 
 
Handicarts: 

• U kunt slechts met één persoon gebruik maken van een handicart tenzij u beiden uit hetzelfde huishouden komt. 

• Let op de snelheid, deze wordt op donderdag 15 mei aangepast, tot deze tijd rijden de handicarts te hard, let daarom 
op uw snelheid en hou het veilig voor uzelf en anderen. 

• De handicart dient u voor gebruik zelf te desinfecteren, hiervoor krijgt u een pakket mee bij het ophalen van uw sleutel 
bij de caddiemaster, dit pakket levert u, voordat u start, weer in bij de caddiemaster. 

Handhaving en controle: 

- De caddiemaster en Marshal hebben te allen tijde het recht u toegang tot de golfbaan te weigeren of deze in te 
trekken. 

- Een starttijd is verplicht, indien u deze niet heeft en u meent toch te gaan golfen, zal u worden gemaand het terrein te 
verlaten en volgt er een sanctie (zie bijlage sancties). 

- Bij weigering van het opvolgen van de instructies van bevoegde personen, of meermalig overtreden van de regels 
riskeert u een voordracht tot 4 maanden schorsing. 

Tot 24 mei is de baan exclusief open voor leden van Golf Wouwse Plantage.  



Hou de website in de gaten voor een update. 

Stappenplan “komen golfen” 

Te allen tijde houdt u 1,5 meter afstand van anderen. 

• Blijf thuis als u één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts 
(vanaf 38 C°). 

• Blijf thuis als iemand in uw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 
minimaal 24 uur geen klachten heeft, mag u weer naar buiten en sporten.  

• Blijf thuis als iemand in uw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u 
tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 
dagen na het laatste contact. 

Vooraf: 

• U heeft online gereserveerd via egolf4u 

• U arriveert maximaal 30 minuten voor uw starttijd op de club. 

• U dient zicht bij aankomst eerst te melden bij de caddiemaster, is deze nog niet aanwezig (voor 8:45 uur), of niet meer 
aanwezig (na 17:00 uur), dan schrijft u verplicht in via het registerboek bij de tee box van hole 1. 

• De caddiemaster zal u laten weten of U gebruik kunt maken van de drivingrange en andere oefenfaciliteiten. 

• Wilt u enkel gebruik maken van de oefenfaciliteiten dan is dit mogelijk als er ruimte is, het is verplicht te e-mailen voor 
een tijdsblok naar de caddiemaster gwp@golfwouwseplantage.nl, anders heeft u geen rechtmatig toegang. U dient dan 
aan te geven per blok van een half uur wanneer u wilt komen (bijv. 10:30 uur) en hoe lang. Maximaal 3 uur 
aaneengesloten. De caddiemaster deelt u in op  
drivingrange/oefenholes en/of putting/chipping green, naargelang er ruimte is. 

• U slaat af op de door u geboekte tijd, met de personen in uw geboekte flight, wisselen is niet toegestaan. 

• Handicart gebruikers kunnen een handicart reserveren via de email bij de caddiemasters via 
gwp@golfwouwseplantage.nl. Let op dat slechts één gebruiker mogelijk is per cart, tenzij u beiden uit hetzelfde 
huishouden komt.  

• De lockerruimte is toegankelijk, houdt u rekening met looppaden (éénrichtingsverkeer) en de afstand tot elkaar. 

• Maximaal 10 minuten voor uw starttijd arriveert u bij de tee box van hole 1, starten op hole 10 is verboden. 

• U houdt te allen tijde rekening met het voldoende afstand nemen t.o.v. de flight voor/achter u, en uw medespelers. 

Uw golfronde: 

• U gebruikt en raakt enkel uw eigen clubs, ballen en tees aan. 

• De vlag laat u in de hole staan, uitholen kan d.m.v. de aangepaste cups, haal de bal voorzichtig uit de hole zonder de 
vlag aan te raken. 

• Houd te allen tijde voldoende afstand van uw flight genoten. 

• Ready play is nog steeds van toepassing, ook het doorlaten van een flight is dus nog steeds verplicht. 

• Repareer pitchmarks en herstel plaggen. 

• Wanneer u de bal uit de bunker heeft geslagen, strijkt u het zand zoveel mogelijk glad met uw voeten en/of club. 

Na uw ronde: 

• Het is mogelijk een Q-kaart te lopen, deze Qualifying kaart kunt u invoeren in de golf.nl app, op de computers in de hal 
kunnen geen scores ingevoerd worden. 

• Het terras, lounge en restaurant zijn gesloten. 

• U gaat direct naar huis. 

• De slagboom staat open zodat u geen code in hoeft te toetsen. 
 

LET OP: 

• Volg altijd de instructies van personeel en marshals op. 

• Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Indien er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet 
en desinfecteer / reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes.  

• Reis alleen of kom met één persoon uit uw huishouden. 

• Vermijd drukte, houd voldoende afstand. 

• Kom in sportkleding naar de sportlocatie. De aanwezige kleedkamers zijn gesloten. U kunt ook niet douchen, zorg dat 
u thuis naar het toilet bent geweest 

• Neem voldoende eigen drank en etenswaren mee, de kranen in de baan zijn afgesloten en afgedekt, op hole 10 is 
van 9:30 tot 16:00 uur baancatering aanwezig met diverse (fris)dranken en belegde broodjes. 

• Het secretariaat is niet toegankelijk. 

• De horeca is gesloten. 
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• Toiletten zijn bereikbaar in het clubhuis (tot 17:00 uur) en bij hole 10 de gehele dag. 

 

 

Op de volgende plaatsen zijn desinfectie punten: 

- Ingang clubhuis 
- Tee box hole 1 
- Toiletten (clubhuis + hole 10) 
- Drivingrange (2x) 

 

Sancties: 

- Golfen in de baan zonder starttijd of zonder melding bij caddiemaster of register hole 1. 
-       7 dagen schorsing voor het inboeken van een starttijd 
- Golfen op een afwijkende starttijd of in een afwijkende flight. 
-       7 dagen schorsing voor het inboeken van een starttijd 
- Niet annuleren/verwijderen starttijd indien niet aanwezig op geboekte starttijd. 

      7 dagen schorsing voor het inboeken van een starttijd 
- Grove overtredingen/weigeren medewerking te verlenen/negeren veiligheidsvoorschriften. 

       Voordracht 4 maanden schorsing 


