
Een rondje golf is nu even veranderd door het coronavirus. 
 

PROTOCOL Veilig en verantwoord golfen op golfbaan Schinkelshoek  
 
We werken met aangepaste openingstijden om de veiligheid en het protocol te kunnen 
waarborgen. Van maandag tot en met zondag van 09.00-18.00 uur zijn we geopend en op 
de donderdagen zijn we tot 20.00 uur geopend. Bij het heropenen volgen wij het NGF 
protocol om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.  
 
De belangrijkste maatregelen voor u:  
 

• De golfbaan kan alleen bezocht worden als u geen klachten heeft (koorts, 
verkoudheid, hoesten). 

• U moet altijd van tevoren zijn aangemeld via een starttijd of een les (geen starttijd 
betekent geen toegang tot de golfbaan) 

• Ten alle tijden de 1.5 meter afstand houden. 

• Het clubhuis en het terras zijn gesloten, de receptie en shop zijn open. Er is een 
speciale routing voor de lockerruimte (max 2 personen tegelijk), receptie (max 1 
persoon tegelijk) en voor het betreden van de golfbaan. 

•  U moet zich aanmelden bij de vrijwilliger die u opwacht bij het parkeerterrein.  

• De toiletten bij de kleedkamers zijn geopend. De kleedkamers zelf blijven gesloten. 

• De brasserie is gesloten maar er is een heerlijke Take Away bar geopend (steun juist 
nu uw eigen horeca). 

• Na uw ronde dient u meteen te vertrekken. 

• Het chippingveld is geopend maar alleen toegankelijk met inachtneming van het 
protocol en voor maximaal 6 personen tegelijk. Het kan dus zijn dat er geen plek is 
om te oefenen., 

• De driving range is gesloten en uitsluitend beschikbaar voor lessers . 

• Vlaggenstokken niet aanraken. De cups zijn voorzien van een infill waardoor de bal 
makkelijk uit de hole te halen is. 

• Ballenwassers en vuilnisbakken mogen niet gebruikt worden. Harken zijn ook uit de 
bunkers gehaald, bij ligging in een voetstap mag de bal worden verplaatst naar een 
vergelijkbare plek in de bunker die wel goed geharkt is.  

• Er is buiten bij de ingang en bij hole 1 desinfectie-gel. 

• Tot 1 juli zijn er geen clubactiviteiten/wedstrijden/evenementen  

• Maximaal 2 personen per flight en om de 8 minuten starten. De golfprofessionals, 
medewerkers, marshals en vrijwilligers zijn geïnstrueerd om de leden erop te wijzen 
dat zij zich aan het protocol moeten houden. U herkent ons aan de groene hesjes.  

• Sociale spelregels. Natuurlijk staat iedereen te trappelen om weer aan de slag te 
gaan. Om leden zo veel mogelijk te kunnen laten spelen en de starttijden eerlijk te 
verdelen geldt in ieder geval de komende week, alleen 9-holes ronden. 

• U dient op tijd bij de TEE te zijn anders vervalt u starttijd en moet u helaas naar huis.  

• U dient te allen tijden te starten op de voor u geldende 9 holes serie. 

• Maximaal twee openstaande reserveringen per week  

• Om werkende leden ook de kans te geven om te kunnen spelen vragen wij de niet-
werkende leden om in het weekend niet te boeken 

• Indien u zich niet houdt aan de maatregelen zijn we genoodzaakt u een sanctie op te 
leggen. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

• Wij streven in deze fase naar een optimale baanbezetting en een eerlijke verdeling 
van starttijden. Wij monitoren de bezetting nauwkeurig. Als blijkt dat er meer ruimte 
beschikbaar is, passen we de boekingsregels natuurlijk direct aan en starten we waar 
mogelijk eerder met club – en andere activiteiten en brengen we u via een 
nieuwsbrief op de hoogte.  

• De golfschool is geopend, ook hiervoor geldt van tevoren lessen boeken en uiterlijk 
een kwartier van tevoren aanwezig zijn. Boek nu een les! 

 
 
 
 

Wij zijn ontzettend blij dat we u weer mogen verwelkomen en hopen dan ook van harte 
dat we open mogen blijven. Daarom vragen we uw begrip voor de sociale spelregels en 
rekenen op uw medewerking om de maatregelen van het protocol na te leven. Een 
rondje golf is nu eenmaal even veranderd door het coronavirus.  
Uiteraard houden wij u op de hoogte via nieuwsbrieven en de website. 
 
 
 
 We wensen u heel veel golfplezier namens vereniging en golfbaan Schinkelshoek. 
 

 
 


