
Beste leden van golfclub Emmeloord,

We mogen weer golfen! Wel spelen, geen wedstrijden.
Om alles goed te laten verlopen zijn er wel een aantal maatregelen en beperkingen. 
Leidend blijft de doelstelling om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken:

 blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of koorts;

 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. 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;

 wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis;

 blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest)
minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
Sporters 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;

Het bestuur heeft besloten om zaken verder zo simpel mogelijk te houden:
 Clubhuis (ook het terras) en de drivingrange blijven voorlopig gesloten. 
 De toiletten in het clubhuis zijn wel te gebruiken, die bij hole 5 niet. Gebruikers zijn mede 

verantwoordelijk voor het schoonhouden.
 De lockerruimte kan gebruikt worden, maar maximaal 4 personen tegelijk binnen.
 De puttinggreen bij het clubhuis mag gebruikt worden met max 4 personen tegelijk, de 

puttinggreen bij hole 1 met maximaal 3 personen. 
 De prullenbakken en ballenwassers zijn afgesloten. Neem uw afval mee naar huis, ook 

sigarettenpeuken.
 Op verschillende plaatsen is desinfecterend materiaal aanwezig, zoals bij de waterkraan.
 In de baan mag met flights van maximaal 3 personen gelopen worden. Om de beweging van 

personen in goede banen te leiden zijn we verplicht om met gereserveerde starttijden te 
werken. Hierover heeft u in een eerdere mail informatie gekregen.

 Er kan gestart worden vanaf 07:30 tot 19:00 uur.
 Buggy's staan klaar op het terras met sleutel er in. Gebruiker zorgt zelf voor desinfectie.
 Greenfee-spelers en leden van Heerenveen en Appelscha kunnen (voorlopig) niet op onze 

baan terecht.

De volgende voorwaarden zijn belangrijk:
 Houd 1,5 meter afstand. Niet in groepjes met elkaar staan praten.
 Benader de greenkeepers niet.
 Handen wassen, algehele hygiëne in acht nemen.
 Regels tijdens het spelen:

 Kom niet eerder dan 15 minuten voor je starttijd.
 Maximaal 3 personen in 1 flight.
 Niet in groepjes met elkaar staan praten.
 De putten worden dusdanig gestoken, dat er niet formeel uitgeput  kan worden.
 Als de beker geraakt wordt dan geldt dat als zijnde geput.
 De speler pakt alleen zijn eigen bal op. De vlaggestok niet aanraken.
 Om niet af te wijken van de starttijden is vlot doorspelen belangrijk. Daarom niet langer

dan 1 minuut zoeken. De marshall zal toezien op de doorstroming. Trage flights kunnen 



door de marhall gemaand worden om de bal op te pakken en door te lopen. Zijn of haar 
aanwijzigingen dienen altijd te worden opgevolgd.

 De drivingrange is alleen open voor lessen. Dit mag met meerdere personen tegelijk. Houd 
wel 1,5 m afstand.

 Na afloop van spelen of les meteen naar huis.

We evalueren de afspraken na 3 weken, of eerder als daar aanleiding voor is.

Het bestuur.


