
Geachte leden en gasten,  

Vanaf 11 mei heeft Golf Wouwse Plantage haar leden weer welkom geheten en vanaf 1 juni zijn ook gasten weer van harte 

welkom.  

Wij moeten ons wel allemaal houden aan het zg. protocol golfsport dat is opgesteld door de autoriteiten. In het protocol staan 

de voorwaarden voor heropening van golfbanen. De belangrijkste punten uit dat protocol en de uitwerking daarvan voor onze 

leden en gasten, hebben wij hieronder opgeschreven.  

Door het bezoek aan de baan, driving range en clubhuis, geef je aan dat je met onderstaande bepalingen akkoord gaat en dat 

deze door jou zullen worden nageleefd. 

 

Protocol GWP Algemeen (geactualiseerd 18 juni 2020) 

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

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

is vastgesteld. 
- Blijf thuis als u 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. 
- Hou 1,5 meter afstand van elkaar. 
- Hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 
- Schud geen handen. 
- Vermijd het aanraken van uw gezicht. 
- Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op. 
- De drivingrange, lockerruimte en oefenfaciliteiten zijn geopend. 
- De kleedkamers en douches zijn geopend. 
- De pro’s kunnen les geven, maximaal aan 10 mensen tegelijk en met handhaving van 1,5 meter afstand onderling. 

 
Golfen: 

Bekijk voor alle van toepassing zijnde regels het speeltijdenreglement. 

U vindt deze op de website onder golfwouwseplantage.nl > Golfen > Speeltijdenregeling 

Leden: 

Boek uw starttijd via E-golf4u, wilt u een introducé meenemen dan kunt u hiervoor contact opnemen met de caddiemaster. 

Gastspelers: 

U kunt een starttijd boeken via de caddiemaster Tel: 0165-377106 

Voor de geldende tarieven kunt u terecht op onze website golfwouwseplantage.nl > Golfen > Tarieven 

Op de volgende plaatsen zijn desinfectie punten: 

- Ingang clubhuis 
- Ingang horeca 
- Het terras 
- Uitgiftepunt horeca 
- Tee box hole 1 
- Toiletten (clubhuis + hole 10) 
- Drivingrange 

 

  



Protocol GWP Horeca (geactualiseerd 18 juni 2020) 

Openingstijden horeca:    9.00 tot 22.00 uur 

Keuken open:    13.00 tot 20.00 uur 

Kleine kaart op zaterdag en zondag. 

 

Voor uw bezoek aan de horeca: 

- Voordat u gaat golfen, meldt u zich aan bij de caddiemaster. 

- In de gang naar de horeca vult u een formulier in met specifieke vragen over uw  gezondheid. 

- Dit dient u iedere dag te doen dat u van de horeca gebruik wilt maken. 

Bezoek aan de horeca: 

- Voor u binnen gaat moet u uw handen desinfecteren. 

- Volg de looproute door de aangegeven posters en pijlen op de grond te volgen. 

- Hou hierbij 1,5 meter afstand met uw voorgangers. 

- Reken af met golfpasje, de Xafax App (enkel voor leden) of per pin. Gelieve geen cash geld te gebruiken. 

- Wij desinfecteren om het kwartier de handscanner en de pinautomaat. 

- U dient uw formulier aan de medewerker te laten zien. 

- Bestellingen worden alleen opgenomen en uitgeserveerd aan tafel door horecapersoneel, u kunt dus niet aan de bar 

bestellen. 

- Neem binnen plaats aan een tafel met maximaal 2 personen of maximaal 3 personen buiten, u houdt hierbij 1,5 meter 

afstand tot de andere tafels. 

- Tafels en stoelen kunt u niet aan of bij elkaar zetten, verschuiven van de indeling is niet toegestaan. 

- Als u weggaat, laat u alles op de tafel staan. 

- Een horecamedewerker ruimt uw tafel af en maakt de stoelen en kussens schoon en desinfecteert deze. 

- U kunt pas plaats nemen aan een tafel als deze gedesinfecteerd is. 

- Als u naar het toilet wilt, volgt u de looproute: Toiletten. 

- Wilt u verzekerd zijn van een tafel op het terras of restaurant, kunt u vooraf reserveren bij de horeca. 

- Dat kan telefonisch via 0165-377105, ook kan dit op de dag zelf bij de horeca voor u gaat golfen. 

 


