Protocol verantwoord golfen i.v.m. coronavirus
1. Houd 1,5 meter afstand.
2. Kom alleen op afspraak of met een reservering.
3. Meldt u voor het betreden/spelen van de golfbaan bij de receptie met mondkapje op.
4. Reis alleen of reis alleen met personen uit je eigen huishouden.
5. Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de club.
6. Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 °C).
7. Blijf thuis als iemand in huis koorts heeft (vanaf 38 °C) en/of benauwdheidsklachten.
8. Schud geen handen.
9. Maak tijdens het golfen alleen gebruik van eigen materiaal.
10. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
11. Ga zoveel mogelijk van tevoren thuis naar het toilet; er is 1 toilet beschikbaar. De overige
toiletten en doucheruimtes zijn afgesloten.
12. Was voorafgaand aan de afspraak/het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden.
Specifieke informatie
1. Onderlinge wedstrijden binnen de eigen club zijn mogelijk onder de volgende voorwaarden:
 Zowel aan het begin als aan het einde van een wedstrijd moet groepsvorming van meer
dan 2 personen voorkomen worden.
 Deelnemers melden zich van tevoren aan via E-Golf4U.
 De wedstrijdleiding maakt de flightindeling en wijst starttijden toe.
 Na afloop van hun ronde gaan de deelnemers huiswaarts.
 De uitslag kan bekend gemaakt worden via bijvoorbeeld E-Golf4U en/of de Nieuwsbrief.
 Voor de prijzen moet iets geregeld worden, bijvoorbeeld afhalen op een afgesproken
plek.
2. Een flight bestaat uit maximaal 2 personen.
3. De vlaggen staan op de greens/putting- en chipping greens. Er zit een isolatiebuis om de
vlaggenstok waardoor je de vlaggenstok niet hoeft aan te raken (ten strengste verboden) en
de bal niet uit de hole hoeft te halen.
4. Er liggen geen harken in de bunkers. Deze worden aangeharkt door de greenkeepers.
5. Alle afvalbakken in de baan zijn afgedekt, uw afval kunt u deponeren in de afvalbakken bij de
receptie.
6. De ballenwassers mogen niet worden gebruikt.
7. Desinfectiemateriaal staat op plaatsen waar dit nodig is.
8. Voor informatie over drivingrange, putting green e.d. zie Baanstatus op www.martensplek.nl
Laatste en misschien wel belangrijkste verzoek
Vanzelfsprekend vragen wij alle golfers de regels op te volgen. Het is voor iedereen een ‘anders
dan anders’ situatie. We vragen u om alstublieft anderen de ruimte te geven, zowel fysiek als
ideologisch. We gaan allemaal anders met deze situatie om, dat mag en dat kan. Als we
respectvol omgaan met elkaar en met elkaars gedachtengoed, dan kan iedereen zo plezierig en
veilig mogelijk golfen.
Daarnaast vragen we alle golfers om de aanwijzingen van de medewerkers van Martensplek op
te volgen. Het team van medewerkers doet er alles aan om het voor u en alle andere golfers zo
plezierig mogelijk te maken. Ze zijn echter geen politieagent, noch hebben de ambitie om dit te
worden.
Dus ook als er soms geen begrip is voor een vraag, een opmerking of een actie van een andere
golfer of medewerker van Martensplek. Reageer ALSTUBLIEFT respectvol en met kalmte naar
elkaar.

Alle regels in het kort:
 Behandel iedereen op de golfbaan met respect
 Reserveer een starttijd
 Voorkom samenscholing
 Aanmelden bij de receptie met mondkapje op
 Houd afstand tot elkaar
 Kom NIET als u verkouden bent of zich niet goed voelt
 Desinfecteer uw handen

