
 

Versie 26 mei 2020 

 
 
 

Protocol Verantwoord Sporten Golfbaan en Golfclub Welderen 
 

 
Uitgangspunten 
 
Onderstaande uitgangspunten zijn de basis voor social distancing binnen de golfaccommodatie:  
• naleven van de 1,5-metermaatregel; 
• veilige omgeving voor alle medewerkers, begeleiders en sporters; 
• het bieden van een gezonde activiteit;  
• er is nimmer sprake van rechtstreeks fysiek contact tussen sporter, begeleider en medewerker; 
• aanvullende hygiënemaatregelen. 
 
Dit protocol treedt pas in werking zodra de tekst in de lokale noodverordening is aangepast en van kracht is. 
 
Dit protocol wordt tevens gezien als een tijdelijke uitbreiding van het baanreglement. 
 
 
Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen 
 
De volgende maatregelen zijn voor iedereen van toepassing: 

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 
• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°); 
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als 

iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten en sporten;  
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief is getest op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 

14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 
dagen na het laatste contact; 

• 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; 

• iedereen 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; 

• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon (uitzondering voor kinderen tot 
en met 12 jaar onderling) 

• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
• ga thuis naar het toilet voordat je naar de golfbaan vertrekt en niet op de golfbaan, dit is niet 

toegestaan; 
• was voor je naar de golfbaan gaat thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; 
• was ook weer thuis je handen met water en zeep na het bezoek aan de golfbaan; 
• douche thuis en niet op de golfbaan, dit is niet toegestaan; 
• vermijd het aanraken van je gezicht; 
• schud geen handen; 
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• kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de golfbaan en ga direct daarna naar 
huis (tenzij je direct voorafgaand of aansluitend aan de sportactiviteit van de horeca gebruik gaat 
maken; zorg dan dat golfspullen zijn opgeruimd in auto of locker); 

• kom zo veel mogelijk lopend of met de fiets naar de golfbaan en maak geen gebruik van het openbaar 
vervoer; 

• volg de aanwijzingen voor looprichtingen, éénrichtingverkeer en wachtlijnen.  
 
 
Aanvullend voor sporters 
 
De onderstaande aanvullende maatregelen gelden: 

• bij sportactiviteiten waar leeftijdsgroepen zijn vermengd, gelden de regels die voor de leeftijdscategorie 
13 jaar en ouder gelden; 

• meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van de golfbaan en golfclub, zodat de 
organisatie rekening kan houden met de toestroom; 

• kom alleen naar de golfbaan wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat; 
• reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden; 
• kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de golfbaan; 
• houd met reizen naar de golfbaan rekening met de richtlijnen verkeer & vervoer van de Rijksoverheid; 
• kom in sportkleding naar de golfbaan. De kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen en je 

kunt niet van het toilet gebruikmaken, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest; 
• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de golfbaan (tenzij je direct 

voorafgaand aan de sportactiviteit van de horeca gebruik gaat maken; laat jouw golfspullen dan in auto 
of locker tot direct voor de sportactiviteit) en wacht voor aanvang op de daarvoor aangewezen plek; 

• volg altijd de aanwijzingen op van het personeel van de golfbaan; 
• blijf bij je eigen trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de golfbaan actief zijn; 
• sporters vanaf 13 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen, dus ook tot trainers 

en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde; 
• gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer 

deze niet en desinfecteer de materialen direct na gebruik en telkens voordat iemand anders het gaat 
gebruiken met water en zeep of reinigingsdoekjes. Materialen die met de handen worden aangeraakt 
na gebruik reinigen;  

• neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken; 
• verlaat direct na de sportactiviteit de golfbaan (tenzij je direct aansluitend aan de sportactiviteit van de 

horeca gebruik gaat maken; ruim dan wel eerst  jouw golfspullen op in auto of locker). 
 
 
Aanvullend voor ouders en verzorgers 
 
De onderstaande aanvullende maatregelen gelden: 

• informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen 
van de begeleiding opvolgen;  

• stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer; 
• meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van de golfbaan en golfclub, 

zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom; 
• breng je kind(eren) alleen naar de golfbaan wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland 

staat; 
• breng je kind(eren) niet naar de golfbaan als je kind (ook milde) klachten heeft van neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 C°); 
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• breng je kind(eren) niet naar de golfbaan als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je kind weer naar buiten en 
sporten; 

• breng je kind(eren) niet naar de golfbaan als iemand in jouw huishouden positief getest is op het 
coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek 
kan worden, moet uw kind thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact; 

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind in thuisisolatie is omdat hij/zij direct contact 
heeft gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld; 

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als bij je kind in de afgelopen zeven dagen het nieuwe 
coronavirus is vastgesteld (via een laboratoriumtest); 

• wanneer je kind(eren) niet zelf naar de golfbaan kunnen reizen zorg dan dat je als ouder/verzorger 
alleen reist en alleen je eigen kind(eren) wegbrengt; 

• breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de golfbaan; 
• ouders/verzorgers zetten hun kinderen af bij de parkeerplaats. Ouders mogen alleen uitstappen en de 

golfbaan op gaan als zij voor hun kind(eren) greenfee moeten betalen, uiteraard alleen met pinbetaling, 
of als begeleider meegaan (tenzij ze direct van de horeca gebruik gaan maken); 

• als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de golfbaan. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training 
van jouw kind(eren); 

• alleen in de hoedanigheid van een door de golfbaan of golfclub aangewezen begeleider bij de 
sportactiviteiten mag een ouder/verzorger wel op de golfbaan aanwezig zijn; 

• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie (tenzij je direct 
voorafgaand aan de golfactiviteit met jouw kind(eren) van de horeca gebruik gaat maken; laat 
golfspullen dan in auto of locker tot direct voor de golfactiviteit); 

• volg altijd de aanwijzingen op van het personeel van de golfbaan; 
• het is niet de bedoeling dat je als ouder of verzorger als toeschouwer aanwezig bent op de  golfbaan.  

Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren); 
• als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit, is het na toestemming van het personeel van de 

golfbaan toegestaan om één ouder/verzorger op de golfbaan aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon 
geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden; 

• direct na de sportactiviteit haalt de ouder/verzorger de kinderen op van de golfbaan/afgesproken plek. 
Zorg ervoor dat dit ophaalmoment zo kort mogelijk is. 

 
 
Aanvullend voor jeugdcoaches en begeleiders bij jeugdactiviteiten  
 
De onderstaande aanvullende maatregelen gelden: 

• kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de golfbaan; 
• bereid je goed voor op de activiteiten. Voor de groepen 13 t/m 18 jaar en 19 jaar en ouder geldt: houdt 

1,5 meter afstand, ook onderling;  
• zorg dat er in de leeftijdsgroep vanaf 13 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld hoeven worden; 
• vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en golfers vanaf 13 t/m 18 jaar is op geen 

enkel moment toegestaan; 
• vindt er toch vermenging plaats hanteer dan de regels die voor de categorie 13 jaar en ouder gelden; 
• zorg dat dat de activiteiten zoveel mogelijk met vaste groepen worden ingevuld en dat de samenstelling 

van deze groepen zo min mogelijk wijzigt; 
• zorg dat een training klaarstaat als de golfers op de trainingsfaciliteit komen zodat je gelijk kunt 

beginnen. Laat golfers in daartoe afgebakende ruimtes trainen; 
• maak vooraf (gedrags-)regels aan golfers duidelijk, met name voor de groep jeugd vanaf 13 t/m 18 jaar 

waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden; 
• voor de groep 13 t/m 18 jaar dient vooraf nagedacht te worden over de sportactiviteiten in relatie tot 

de groepsgrootte, zorg dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden ook tijdens de 
activiteiten; 
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• ga voorafgaand aan de training na bij de golfers of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben en of 

een gezinslid recent positief getest is op het coronavirus (COVID-19); 
• wijs golfers op het belang van handen wassen en laat sporters geen handen schudden; 
• help de golfers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt; 
• houd 1,5 meter afstand met alle golfers en/of mede-coaches en begeleiders (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 golfers niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De golfers 

moeten na afloop direct vertrekken; 
• laat golfers gefaseerd de trainingsfaciliteit betreden en verlaten. Wijs hen erop dat ze na de training 

direct naar huis gaan (tenzij ze direct aansluitend aan de golfactiviteit met hun ouders van de horeca 
gebruik gaan maken; ze ruimen dan golfspullen eerst op in auto of locker); 

• zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is; 
• was of desinfecteer je handen voor en na iedere training; 
• jeugdcoaches mogen zich laten testen op corona. Voor de trainers geldt dat zij minimaal 24 uur corona-

gerelateerde klachten moeten hebben en doorverwezen moeten zijn door een arts. Zij kunnen zich bij 
de GGD melden voor de afname van de test. 

 
 
Veiligheid en hygiëne voor kinderen t/m 12 jaar 

 
• Golfles 

Golfles wordt gegeven door een golfpro van Golfschool Gelderland. Er zijn geen beperkingen qua 
groepsgrootte of afstand. Kinderen tot en met 12 jaar dienen wel rekening te houden met 1,5 meter afstand 
tot de golfpro. 
 

• Driving range 
Voor kinderen zijn geen beperkingen op de driving range. Gezien het feit dat er golfers van verschillende 
leeftijden aanwezig zijn, is er op de driving range minimaal 2 meter afstand tussen het midden van de 
matten of afslaggebieden. Kinderen tot en met 12 jaar dienen wel rekening te houden met 1,5 meter 
afstand tot oudere aanwezigen. Het is mogelijk om hier vrij te oefenen mits er begeleiding is en alleen met 
reservering. 
Ballenmandjes worden na ieder gebruik gereinigd. De golfbaan is hier verantwoordelijk voor en heeft 
reinigingsmateriaal ter beschikking. Dit staat op de driving range en bij de ballenautomaat. 

 
• Oefengreens 

Voor kinderen zijn er geen beperkingen voor de oefengreens. Gezien het feit dat er golfers van verschillende 
leeftijden aanwezig zijn, wordt gerekend met maximaal 1 persoon per 30 vierkante meter op de putting-, 
pitching-, chippinggreens en bunkers. Het maximaal aantal spelers wordt bij het gebied aangegeven door 
middel van een bord en er staan wachtlijnen op de grond. Kinderen tot en met 12 jaar dienen wel rekening 
te houden met 1,5 meter afstand tot oudere aanwezigen. Het is mogelijk om hier vrij te oefenen mits er 
begeleiding is en alleen met reservering. 
Wij maken gebruik van circuits en looproutes waardoor het mogelijk is om meer personen toegang te geven 
tot de oefengreens. 
 

• Flight 
Kinderen mogen spelen op de golfbaan mits er begeleiding is en alleen met reservering. Dit betekent dat er 
maximaal drie kinderen in een flight kunnen met een begeleider. De begeleider dient 1,5 meter afstand te 
houden van de kinderen. 
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Veiligheid en hygiëne voor sporters vanaf 13 jaar en volwassenen 
 
• Golfles 

Golfles wordt gegeven door een golfpro van Golfschool Gelderland. Per golfles mogen maximaal 10 
personen deelnemen. Sporters moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden. De golfpro zorgt dat tijdens de 
les te allen tijde 1,5 meter afstand genomen kan worden.  

 
• Driving range 

Op de driving range moet je 1,5 meter afstand van elkaar houden. Op de driving range is er minimaal 2 
meter afstand tussen het midden van de matten of afslaggebieden. Het is mogelijk om hier vrij te oefenen 
maar alleen met reservering. 
Ballenmandjes worden na ieder gebruik gereinigd. De golfbaan is hier verantwoordelijk voor en heeft 
reinigingsmateriaal ter beschikking. Dit staat op de driving range en bij de ballenautomaat. 
 

• Oefengreens 
Op de oefengreens moet je 1,5 meter afstand van elkaar houden. Op de putting-, pitching-, chippinggreens 
en bunkers wordt gerekend met maximaal 1 persoon per 30 vierkante meter. Het maximaal aantal spelers 
wordt bij het gebied aangegeven door middel van een bord en er staan wachtlijnen op de grond. Het is 
mogelijk om hier vrij te oefenen maar alleen met reservering. 
Wij maken gebruik van circuits en looproutes waardoor het mogelijk is om meer personen toegang te geven 
tot de oefengreens.  

 
• Flight 

Golfers mogen spelen op de golfbaan in flights van maximaal 4 personen maar alleen met reservering. 
Gebruik hier vooral jouw gezond verstand. Iedereen dient 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.  

 
 
Begeleiders 

 
• Begeleiding 

Begeleiders kunnen golfpro’s, ouders/verzorgers mits daartoe aangewezen door de golfbaan of golfclub of 
marshals zijn. De begeleider is in het bezit van een baanpermissie. 
Begeleiding dient bij iedere activiteit voor golfers t/m 12 jaar aanwezig te zijn. De begeleider moet steeds 
1,5 meter afstand van de kinderen houden. Begeleiding kan bij zelfstandig spelen ook plaatsvinden door een 
marshal, ook voor sporters van 13 t/m 18 jaar. 

 
 
Regels bij en rondom de golfactiviteiten en reservering van starttijd 
 
Voor ieders gezondheid en om alles goed en gecontroleerd te laten verlopen gelden er de volgende regels als je 
komt golfen: 

• voor alle banen (18 holes, Par 3-4 en Pitch- en Puttbaan) geldt dat er een starttijd 
gereserveerd moet worden. Het reserveren van een starttijd kan via de website van de golfbaan 
https://welderen.nl/reserveer-nu/. Daarbij log je in met jouw E-golf inloggegevens. Ook kun je starttijd 
boeken via de app Golfbaan Landgoed Welderen. Dringend verzoek om zoveel mogelijk online te 
boeken om te grote telefonische belasting bij de receptie te voorkomen. Binnenlopen en vragen om 
een tijd wordt niet geaccepteerd; 
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• er kan gestart worden op hole 1 van de 18 holes baan en hole 1 van de Par 3-4 baan. Op hole 11 van 
de 18 holes baan kan voorlopig niet worden gestart om er voor te zorgen dat er voldoende afstand 
blijft tussen de verschillende flights. Voor de Par 3-4 baan geldt dat er om dezelfde reden vooralsnog 
alleen 9 holes gespeeld kunnen worden; 

• er kan tot en met 1 juni 2020 gestart worden vanaf 07:00 tot 20:00 uur. Vanaf 2 juni 2020 kan er 
gestart worden van zonsopgang tot zonsondergang; 

• er wordt tot en met 1 juni 2020 om de 8 minuten gestart en vanaf 2 juni 2020 om de 10 minuten; 
• tot en met 1 juni 2020 maximaal 3 personen per flight en vanaf 2 juni 2020 maximaal 4 personen;  
• (maximaal) 10 minuten voor de starttijd meld je je gedurende de openingstijden daarvan bij de 

receptie. Buiten de openingstijden van de receptie ga je maximaal 10 minuten voor jouw starttijd naar 
jouw starthole; 

• houd steeds aansluiting bij de flight voor je, neem je bal op en sluit weer aan als de afstand te groot 
wordt; 

• doorlaten van achterop komende flights is niet toegestaan; 
• na de ronde verlaat je de baan en loop je direct naar de parkeerplaats om weer te vertrekken (tenzij je 

direct aansluitend aan de sportactiviteit van de horeca gebruik gaat maken; ruim dan wel eerst  jouw 
golfspullen op in auto of locker); 

• papieren scorekaarten zijn niet beschikbaar. Gebruik de digitale scorekaart in de GOLF.NL app; 
• de driving range en oefenfaciliteiten zijn deels geopend. De buitenmatten en bovenmatten evenals de 

oefengreen voor de driving range zijn geopend. Tot en met 1 juni 2020 moet hier een tijd voor worden 
gereserveerd, per half uur te boeken. Reserveren kan alleen telefonisch via onze receptie. Vanaf 2 juni 
2020 is reservering niet meer nodig. De binnenplaatsen op de driving range zijn gereserveerd voor de 
lessen van de Golfschool; 

• zowel prive- als groepslessen worden weer gegeven. Betaal je les via de lesagenda met iDeal of 
creditcard. Dit ook weer om zo min mogelijk verkeer richting de receptie te krijgen; 

• de kleedkamers en douches zijn gesloten; 
• gelieve voorafgaand aan het golfen thuis alvast naar het toilet te gaan; 
• de lockerruimtes en de receptie zijn (beperkt) open onder strikte voorwaarden; 
• de stokkenwasplaats en -automaat en het afspuithok zijn buiten gebruik/gesloten; 
• de holecups zijn verhoogd zodat je je bal met de club eruit kunt halen en de vlaggenstok niet aan hoeft 

te raken. Raak de vlaggenstok niet aan; 
• de harken zijn uit de bunkers gehaald, probeer zoveel mogelijk het oppervlak glad te maken met je 

club; 
• de ballenwassers zijn niet in gebruik; 
• de prullenbakken in de baan zijn niet in gebruik, neem je afval mee naar huis; 
• handicarts/buggies zijn te huren. Per gereinigde buggy maximaal 1 persoon. Er mogen 2 personen in 

de buggy als deze uit hetzelfde huishouden komen. De golfbaan zorgt voor schoonmaakmiddelen, 
waarmee de golfer zelf de buggy voor en na het gebruik moet reinigen; 

• huur van golfsets is niet mogelijk, met uitzondering van niet-leden; 
• alle betalingen kunnen uitsluitend met pin gedaan worden; 
• vermijd contact met andere golfers en hun spullen; 
• volg stipt de aanwijzingen van personeel van de golfbaan op. 


