
De NGF en NVG adviseren de clubs en banen gezamenlijk om de beleidslijn van het 
NOC*NSF en de sportbonden te volgen en alle georganiseerde en/of 
groepsactiviteiten tot en met 31 maart af te gelasten. Bij georganiseerde en/of 
groepsactiviteiten moet men denken aan (oefen)wedstrijden en trainingen, maar 
ook aan overleggen, vergaderingen en vieringen. 
 
De NGF en NVG wijzen er verder op dat het kabinet op donderdag 12 alle 
Nederlanders heeft opgeroepen om hun sociale contacten in de komende periode 
in het algemeen sterk te verminderen. De NGF en NVG ondersteunen deze oproep, 
samen met het NOC*NSF en andere sportbonden. 
 
De NGF en NVG wijzen in dit verband nogmaals op de adviezen van het RIVM 
onderaan dit artikel. Iedere persoon heeft een eigen verantwoordelijkheid om bij te 
dragen aan indamming van de verspreiding van het coronavirus. De adviezen staan 
hieronder. 
 
Het is belangrijk dat clubs en banen hun corona-beleid zo snel mogelijk aanpassen 
en hun leden en gasten hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen, via 
nieuwsbrieven en social media. 
 
Het golfleven hoeft in de komende periode niet stil te staan maar het is wel van het 
grootste belang dat alle golfclubs en golfers handelen naar de oproepen en 
adviezen van het kabinet, RIVM en NOC*NSF zodat de golfsector er alles aan doet 
om het coronavirus in te dammen. 
Mocht dit advies vragen oproepen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de 
NGF of de NVG. 

Adviezen van het RIVM 

De NGF en NVG herhalen hier de aanbeveling aan clubs en banen om onderstaande 
adviezen van het RIVM onder de aandacht brengen van leden en gasten. 
De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle 
virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk 
om deze op te volgen. Het zijn: 

▪ Was je handen regelmatig 

▪ Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

▪ Gebruik papieren zakdoekjes 

Als aanvulling op het advies van het RIVM adviseren de NGF en de NVG de 
komende periode het handen schudden en begroetingszoenen te vermijden. Dat 
geldt in en om het clubhuis maar ook voor en na het spelen van een ronde. Het is 
ook belangrijk om een eigen waterfles te gebruiken. De NGF en NVG wijzen verder 
op het volgende advies van het RIVM: 

https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen


Heb je koorts (meer dan 38⁰ Celcius) en luchtwegklachten (zoals hoesten of 
kortademigheid) en heb je contact gehad met een patiënt met het 
coronavirus of ben je de afgelopen 14 dagen in een van de volgende gebieden 
geweest: 

▪ China (inclusief: Macau en Hongkong) 

▪ Iran 

▪ Singapore 

▪ Zuid-Korea 

▪ De Noord-Italiaanse provincies: Lombardije, Veneto, Emiglia Romagna, 
Piëmonte, Aosta-vallei, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië en Ligurië 

Neem dan telefonisch contact op met je huisarts. 
Ben je in een van deze gebieden geweest en heb je alleen verkoudheidsklachten of 
verhoging, blijf dan thuis en zorg dat je zo min mogelijk contact met anderen hebt. 
Dit kunnen namelijk de eerste klachten zijn van COVID-19, maar het kan ook een 
verkoudheid zijn. Het is niet nodig om de huisarts te bellen. Worden de klachten 
erger en krijg je koorts en luchtwegklachten (hoesten en benauwd), bel dan de 
huisarts. (Deze informatie kan in de loop der tijd aangepast worden; raadpleeg 
daarvoor deze pagina van rivm.nl.) 
Van golfers met bovenstaande klachten wordt verwacht dat ze met de club 
afstemmen of het veilig is om een bezoek aan de golfbaan te brengen. 
Meer informatie over het coronavirus lees je op de website van het RIVM. Indien er 
sprake is van een actieve besmetting op jouw vereniging/baan, neem dan contact 
op met de nationale corona-infolijn (0800-1351). 
 
 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

