
 
 

Protocol Jeugd t/m 18 jaar GC Grevelingenhout  
 

 
Uitgangspunten 
 
Onderstaande uitgangspunten zijn de basis voor “Social Distancing” binnen de 
golfclub: 
 

• Naleven van de 1,5 meter maatregel voor jeugd.  
Voor kinderen t/m 12 jaar is dit onderling niet noodzakelijk. 

• Veilige omgeving voor alle begeleiders en sporters. 

• Het bieden van een gezond rondje golfen 

• Er is nimmer sprake van rechtstreeks fysiek contact tussen golfers en/of 
begeleiders. 

• Aanvullende hygiëne maatregelen. 

 

De volgende maatregelen zijn van kracht: 

• blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°) 

• blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 
benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je naar 
de golfbaan komen om te golfen 

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe 
coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met 
deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het 
laatste contact 

• kom zoveel als mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de golfbaan; reis 
alleen met een persoon uit eigen huishouden als dat niet anders kan 

• kom in sportkleding naar de golfbaan 
- Het clubhuis (en golfshop) is gesloten 
- Kleedkamer is gesloten, je kunt dus niet douchen  
- Toiletten door de baan zijn gesloten, ga thuis naar het toilet 

• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van je starttijd naar de golfbaan  

• Golfers van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere 
personen (behalve personen uit eigen huishouden) 
Bij golfers t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;  

• gebruik alleen je eigen golfspullen 

• golfspullen en andere materialen die veel met handen worden aangeraakt 
direct na de golfdag reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes 

• verlaat direct na het golfen de golfbaan, alles is dicht 

 

 



 
 

 
 

Spelregels 
 

• Reserveren van starttijden gaat via PROWARE. Geef daar ook aan wie je 
begeleider is. (Schrijf dus deze persoon ook in, in je flight) 

• Diegene die gaat golfen is zelf verantwoordelijk voor het aanstellen van een 
begeleider 

• De rol van begeleider wordt vertolkt door maximaal 1 ouder/volwassene 

• Een begeleider mag toezicht houden op maximaal 2 flights 

• Begeleiders mogen NIET meespelen 

• Houd de score digitaal bij, scoringskaarten worden niet gebruikt 

• 18 holes is toegestaan i.o.m. de begeleider 

• Starten vanaf hole 1 of hole 10 

• Flight bestaat uit maximaal 3 personen 

• De twee leeftijdscategorieën mogen niet gezamenlijk als 1 flight door de baan 

• Starttijden interval is gesteld op 16 minuten 

• De bunkers worden niet aangeharkt door de spelers maar door de 
greenkeepers en worden gezien als zgn “waste-area’s”  

• De cup wordt “omhoog” gehaald zodat er niet “uitgeholed” kan worden. 

• Men kan elke dag spelen, laatste starttijd is 18:00 uur 

• De baan is NON-Qualifying 

• Doorlaten van een andere flight is NIET toegestaan 

• Er is geen enkele noodzaak om de vlaggenstok aan te raken, doe dit dan ook 
niet 

• Ga niet tegelijk de “Stokkenloods” binnen, beperk dit door maximaal 1 persoon 
per “gang” 

• Er kan en mag gebruik gemaakt worden van de PAR 3 baan, onder dezelfde 
spelregels als voor de “grote” baan 

 
 

 
Trainingsfaciliteiten 
 

• De trainingsfaciliteiten van de golfbaan mogen uitsluitend gebruikt worden in 
het bijzijn van een begeleider 

• Men kan, i.o.m. Jonathan, een les reserveren middels de eigenlijke manier 
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