
versie 24-02-2021 
 

Protocol wedstrijden Golfclub Driene 
 
Aanwijzingen voor de deelnemers: 
 
Voor aanvang van de wedstrijden: 
 

- Als U coronaverschijnselen heeft (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 
verhoging (vanaf 38 C°)) blijf thuis en meld U tijdig af bij de wedstrijdleiding, 

- Kom in golfkleding naar de club, de kleedruimtes zijn gesloten en er is geen 
douchegelegenheid. Mogelijk dat deze in de loop van het jaar weer open gaan. Volg dan het 
protocol op de deur van de kleedkamer. 

- Volg de verplichte looproute (zowel buiten als in het clubhuis), 
- Hou 1,5 meter afstand (het coronavirus is nog niet verdwenen), 
- In de lockerruimtes mogen maximaal 5 personen tegelijk aanwezig zijn en het dragen van 

een mondkapje is verplicht 
- De golfshop gaat 3 maart 2021 weer open. In verband met de huidige maatregelen graag 

vooraf een telefoontje als u langs wilt komen. Er mogen maximaal 2 personen (exclusief 
personeel) aanwezig zijn. 

- Alleen de toiletten in de gang zijn beschikbaar, ga voor vertrek van huis naar het toilet. Het 
dragen van een mondkapje is in het clubhuis verplicht. 

- Meld U uiterlijk een half uur voor aanvang de wedstrijd bij de wedstrijdleiding  
- Zoveel mogelijk gepast betalen. 
- Verspreid de tassen en golftrolley’s over het hele gebied voor het clubhuis, dus houd ook hier 

1,5 meter afstand. 
 
Tijdens de wedstrijd: 

 
- Raak de vlaggenstok niet aan 
- U noteert uw eigen scores en die van een medespeler op Uw eigen kaart, na afloop van de 

wedstrijd controleert u mondeling de correctheid van de scores. Alleen U tekent de eigen 
kaart, (TIP : vergeet de naam van de marker niet te vermelden), 

- U levert uw eigen kaart in bij de wedstrijdleiding, 
- Maak zoveel mogelijk gebruik van de digitale app into golf. Mocht de kaart toch worden 

ingevoerd maak na invoer het beeldscherm schoon met de aanwezige reinigingsmiddelen, 
- Er liggen in de bunkers geen harken. Als deze er wel weer komen te liggen, desinfecteer dan 

na gebruik van de hark Uw handen met zelf meegenomen gel of doekje, 
- Blijf van andermans spullen af, dus laat een medespeler ook zijn eigen bal oprapen,  
- Blijf ook van elkaar af, geen handen schudden of knuffels in de baan of in en om het clubhuis, 
- Neem Uw afval mee naar het clubhuis en deponeer het in de daarvoor bestemde bakken. 
- Bij gebruik van een buggy met twee personen die niet uit één huishouden komen is het 

dragen van een mondkapje verplicht. 
 
 
Na afloop van de wedstrijd: 

- Als we in een later stadium weer van de horeca gebruik kunnen maken (terras of clubhuis) 
volg dan de aanwijzingen op van het horecapersoneel. Maakt u van de horeca geen gebruik 
dan wordt verwacht dat u na afloop van de wedstrijd vertrekt. 

- In het clubhuis en op het terras geldt de 1,5 meter-regel  en is het verplicht om een 
mondkapje te dragen als u zich verplaatst. 

 
 

 


