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INLEIDING 

 
Deze gids bevat de richtlijnen ‘Park & Play’ zoals opgesteld door Golf Vlaanderen, aangevuld met enkele 
praktische toepassingen en aanvullende richtlijnen voor Golfclub Beveren. 
Belangrijk hierbij is dat deze zowel door Golf Vlaanderen als door de Raad van Bestuur van Golfclub Beveren, 
op elk moment bijgestuurd kunnen worden. Dat in functie van de ervaringen in de praktijk of de wijzigende 
richtlijnen door de bevoegde instanties. Onderstaande richtlijnen gelden vanaf 4 mei en tot nader order. We 
hopen sommige richtlijnen de komende weken te kunnen versoepelen, maar indien noodzakelijk kunnen een 
aantal maatregelen eveneens terug verstrengd worden. 
 
In deze fase kunnen we helaas het golfspel nog niet beleven zoals we het gewend waren vóór de crisis. Door 
de afstandsregel van 1,5 meter zijn er beperkte bewegingsmogelijkheden via een eenrichtingsroute van, naar 
of langs alle faciliteiten, telkens voorzien van een wachtzone buiten. Het is absoluut belangrijk om deze regel 
te respecteren in belang van ieders gezondheid. 
 
We rekenen op jullie medewerking en begrip! 
 
 
WETTELIJK KADER 

 
 
Fysieke activiteiten zijn toegestaan op voorwaarde dat ze worden uitgeoefend: in open lucht; zonder fysieke 
contacten; alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen, daarmee worden ook 
bedoeld leefgroepen en hun begeleider uit jeugdvoorzieningen die onder hetzelfde dak verblijven en/of in het 
gezelschap van maximum twee dezelfde andere personen mits inachtneming van de social distancing 
maatregelen (afstand van 1,5 meter). 
 
FAQ: www.info-coronavirus.be 
 
De noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van de sporten in openlucht die geen fysieke contacten 
impliceren mogen openen met uitzondering van kleedkamers, douches en cafetaria’s. Toiletten en 
drankautomaten kunnen wel gebruikt worden. Onder infrastructuur verstaan we de clubs en de 
sportterreinen. Het verhuur of verkoop van materiaal wordt niet toegestaan.  
 
Andere punten/verduidelijkingen met betrekking op golf:  

 Vervoer naar de fysieke activiteit is een ‘noodzakelijke verplaatsing’. Dat geldt zowel voor spelers als 
vrijwilligers.  

 De sporter moet zich met de auto verplaatsen, maar enkel individueel (dus niet samen in een auto of 
busje, behalve in gezinsverband). Ook in de auto geldt de 1.5 meter afstandsregel of je hebt een 
gezinsverband (wonend onder één dak).  

 Social distancing is te allen tijde van kracht  
 Niet-competitief: er kunnen geen wedstrijden worden georganiseerd  
 Greenfees zijn opnieuw mogelijk, maar bij Golfclub Beveren gaan we dat nog niet toelaten. 
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SAMEN VERANTWOORDELIJK 
  

De golfsector dient het ‘Park & Play Golf’ protocol strikt toe te passen. Enkel met deze belofte 
hebben de federaties de heropstart bekomen. Zoals meegedeeld door de regering kan elke 
maatregel teruggedraaid worden.  
We rekenen op iedereen, de spelers en de clubs, om deze regels te respecteren en te handhaven. 
Vanuit de KBGF, i.s.m. GV en AFGOLF, zal elke inbreuk door de club of spelers streng gesanctioneerd 
worden.  
De federaties sturen dit protocol aan de gemeenten waar een golfterrein gelegen is zodat zij op de 
hoogte zijn en hiermee in hun handhaving rekening kunnen houden. 
 

PARK 
 

 Kom alleen naar de club met een reservering. Reservering is nodig via i-Golf, zowel voor de driving 
range, de chipping area, de compact course als uiteraard voor de 9 holes course. Zie verdere 
toelichting over de reservaties. 

 Je hebt jouw federatiekaart en reservatiebewijs nodig om je eigen club te kunnen aantonen. Bij een 
controle kan je bijvoorbeeld via de i-Golf app jouw reservatie tonen. Een ‘beperkte’ autorit om te 
sporten, dus om naar de golfclub te rijden, is toegestaan. 

 Je bent max. 15 minuten voor je tijdstip van reservatie welkom op de club. Als je eerst wil oefenen 
op de driving range dan moet je hiervoor eveneens reserveren, aansluitend met je tee-time op de 
compact course of 9 holes course. Enkel oefenen kan uiteraard ook, maar niet zonder reservatie. 

 Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
lichte hoest, koorts (vanaf 38 C°), benauwdheidsklachten. 

 Blijf thuis als iemand in jouw huis deze symptomen vertoont. 
 Schud geen handen. Hou steeds 1,5 meter afstand. 
 Indien er nog een betaling nodig is voor de reservatie dient dit cashless te gebeuren. 
 Ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet. 
 Was voorafgaand aan het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden. 
 ‘Park’ je wagen en volg de instructies van de club. Er werd een duidelijke signalisatie en routing 

voorzien die je verplicht moet volgen. 
 

ROUTING & TOEGANG 
 

 Hou je overal aan de verplichte routing die is aangeduid! 
 Elke zone (secretariaat, putting green, chipping area en driving range) heeft een wachtzone buiten. 

Respecteer hier overal de 1,5 meter afstand van elkaar. Het oplaadpunt voor de ballen is enkel 
bereikbaar via de wachtzone van het secretariaat. 

 De console is buiten werking gesteld. Aanmelden bij aankomst hoeft dus niet. 
 Hou je aan de richtlijnen die uithangen (toilet, hygiëneregels, max. aantal personen in ruimte, …).  
 Hou je aan de routing die door de club is aangebracht.  
 Maak gebruik van de desinfecterende handgel bij het betreden van het clubhouse. Je kan ook altijd je 

eigen handgel gebruiken. 
 Hou je aan markeringen en wachtlijnen. 
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FLIGHTS 
 

 Flights van maximum 3 personen  - niet steeds dezelfde  - zijn toegelaten op voorwaarde dat: 
o elke flight een flightverantwoordelijke heeft die aanspreekpunt is voor de marshal: een 

meerderjarige, die de reservatie gemaakt heeft + de laagste handicapper van de flight 
o iemand (bijvoorbeeld de marshal) van de club aanwezig is om dit te superviseren voor het 

geval er politiecontrole zou komen 
 Voor het aantal spelers per flight zijn dit de afspraken:

o Er kunnen MAXIMUM 3 spelers per flight online gereserveerd worden. 
o Flights van 4 personen zijn bij uitzondering en tot nader order enkel mogelijk voor 

deelnemers aan de Matchplay-competitie en voor personen uit 1 gezin.  Deze mensen kunnen 
een beroep doen op het secretariaat voor het vastleggen van de tee-times (voor de 
Matchplay is het reserveren mogelijk voor de volledige eerste poule die loopt tot en met 7 
juni). 

o Tijdens een ronde een andere flight aanvullen tot meer dan 3 spelers is NIET toegestaan. 
 Vermijd het mixen van generaties.
 Er zal een maximum aantal reservaties en een minimaal tijdsinterval tussen de volgende 

reservaties worden georganiseerd zodat we steeds de social distancing kunnen respecteren. 
De beperkingen worden in i-Golf voorzien. Dat kan na evaluatie permanent worden 
bijgestuurd. Zie verder bij reservaties.

 Vermijd wachtrijen aan de 1ste tee! Spelers gaan maximum 5 minuten voor hun starttijd 
naar de 1ste tee. Als dat door iedereen wordt gerespecteerd, kan iedereen exact op zijn 
starttijd vertrekken zonder dat er contact is met de flight voor of achter hen. Social 
distancing wordt op deze manier optimaal toegepast.

 Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.


RESERVATIES 
 

Om zoveel mogelijk leden te laten genieten van een ronde, kunnen er, per lid, in de eerste fase en tot nader 
order, maximaal 2 tee-times geboekt worden van telkens 1 ronde op de 9 holes course EN maximaal 4 tee-
times van 1 ronde op de compact course. 
Pas wanneer je je eerste reservatie gespeeld hebt op de 9 holes course of de compact course, kan je een 
nieuwe reservatie maken, respectievelijk op de 9 holes course of de compact course. Zo kan je nooit meer 
dan 2 reservaties op de 9 holes course of nooit meer dan 4 reservaties op de compact course hebben staan 
in i-Golf. 
 
Op de driving range werken we momenteel met maximaal 8 personen in blokken van 30 minuten. 
Er zijn geen beperkingen op het aantal reservaties. 
In i-Golf is de knop om te reserveren, terug te vinden onder “Reservatie – Practice (= 3e knop bovenaan)”. 
 
Bij de chipping area zijn maximaal 4 personen, reservatie is niet meer noodzakelijk. 
 
Op de putting green kan vrij geoefend worden, maar is het wel verplicht het aangeduide parcours te volgen 
en er zijn maximaal 5 personen tegelijk toegelaten, met een minimum afstand van 1,5 meter. 
 
De club zal permanent de situatie evalueren en de afspraken aanpassen waar nodig/mogelijk. 
 
Reservaties zijn enkel mogelijk via i-Golf of telefonisch via het secretariaat. i-Golf is zodanig ingericht, per 
onderdeel, dat er geen andere reservatiemogelijkheden zijn dan diegene die toegelaten zijn. 
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Kom niet naar de club als je vooraf niet gereserveerd hebt. Een reservatie vragen als je toekomt op het 
secretariaat is NIET toegestaan. 
 
 

MATERIAAL 
 

 Maak tijdens het sporten alleen gebruik van je eigen materiaal zoals kleding, clubs, ballen, 
handschoenen, handdoek op de baan, etc. 

 Voorzie een draagtas of eigen trolley. Je raakt enkel je eigen materiaal aan. 
 Trolleys van de club zijn niet toegelaten.
 Buggy’s

o Verhuurbuggy’s kunnen niet gebruikt worden behalve voor G-golf, Mobicart of 
super senioren die enkel nog met een buggy kunnen golfen, MAAR dan dienen de 
buggy’s voor en na elk gebruik gedesinfecteerd te worden onder toezicht van een 
clubverantwoordelijke. Voor afspraken hieromtrent en de reservering, inclusief de 
tee-times, dient vooraf contact genomen te worden met het secretariaat. 

o Buggy’s worden NIET gedeeld, behalve wanneer het personen uit hetzelfde gezin 
(wonend onder 1 dak) betreft. 

 Persoonlijk materiaal (buggy’s, scooters, G-golf rolstoelen) mogen gebruikt worden door de
eigenaar. Ook hier mag dit materiaal niet gedeeld worden. 

 Huren en uitlenen van golfsets is niet mogelijk.
 Vuilnisbakken mogen opnieuw gebruikt worden. Ballenwassers, banken, … werden onbruikbaar 

gemaakt bv. via een plastic zak over de ballenwassers. Hoe dan ook mag hier geen gebruik van 
gemaakt worden. 

 Op de baan wordt de mogelijkheid gegeven om handen te wassen met water & zeep of 
desinfecterende handgel. Dat minimaal op de afslagplaats en bij het verlaten van zowel de compact 
course als de 9 holes course, bij de inkom van het secretariaat en zowel bij de toegang als bij het 
verlaten van driving range/teaching area. 

 De vlag dient steeds verplicht IN de hole te blijven, ook op de putting green! Niemand 
raakt de vlag aan. Er werden zogenaamde corona cups voorzien.

 De harken werden verwijderd. Bij het verlaten van de bunker wordt er wel verwacht dat deze 
zo netjes mogelijk wordt achtergelaten. Dat kan door de sporen te wissen met de voeten of 
club.

 Scorekaarten mogen enkel gebruikt worden om jouw eigen score in te vullen. Gebruik bij voorkeur 
de digitale scorekaarten (beschikbaar via de GV App). Het aantal strokes is terug te vinden op de 
website onder ‘De Baan’.  
EDS kaarten en kaarten in functie van het GVB (zie verder) kunnen ingediend worden.  
De speler en de marker vullen elk een kaart in. De marker mag de kaart van de speler NIET tekenen. 
Als tijdelijke maatregel moet de kaart door de speler ingescand worden (via het nemen van een 
foto kan dat ook) en verstuurd worden via mail naar info@golfclubbeveren.be. De speler zet de 
marker in cc. die bevestigt dat de kaart correct is. 

 De leden die materiaal hebben op de club kunnen hun materiaal ophalen op afspraak. Voor 
het toetreden tot de lockerruimte is het ontsmetten van de handen met de voorziene 
handgel verplicht. Je mag enkel je eigen locker en materiaal aanraken. Eens opgehaald mag 
het materiaal niet terug in de locker of lockerruimte gebracht worden.
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SOCIAL DISTANCE EN GEEN BLOTEHANDENCONTACT 

 Je komt alleen in contact met eigen materiaal = geen blotehandencontact met iemand 
anders zijn of haar materiaal of niet-gedesinfecteerd materiaal van de club.

 Voor, tijdens en na de golfronde geef je elkaar GEEN hand, maar pas je social distancing strikt toe. Je 
kan elkaar perfect op een andere manier begroeten, succes of proficiat wensen zonder elkaar een 
hand of kus te geven. Geen blotehandencontact met andere personen. 

 Hanteer de algemene regel rond social distancing tijdens de golfronde: MINIMUM 1,5 meter afstand 
houden van elkaar (=2 clublengtes). 

 Hanteer de algemene regel rond niezen/hoesten tijdens de golfronde: hoest/nies in de binnenkant 
van je elleboog. 

 
 

NA DE RONDE 

 Zit het golfrondje erop? Ga dan ONMIDDELLIJK van de baan en verlaat de club. 
#gaterugnaaruwkot

 
 

DRIVING RANGE 

Reservatie is verplicht en dient te gebeuren via i-Golf.   
 Er werden duidelijke zones aangebracht d.m.v. lint of duct tape zodat de maatregelen van social 

distancing kunnen worden toegepast. 
 Hou je aan de instructies die vermeld staan op de borden.
 Als je voor jouw starttijd nog even moet wachten, moet dat gebeuren in de wachtzone 

buiten op hole 1B.
 Zorg dat er voldoende credits staan op je federatiekaart alvorens je de driving range betreedt. De 

deur naar de inkomhal is gesloten dus je kan niet naar de oplaadmachine, tenzij je volledig de 
eenrichtingsroute volgt naar buiten om nadien terug langs hole 1B terug te komen. 

 Op het moment van jouw starttijd en als de driving range volledig vrij is, volg je de 
eenrichtingsroute, uiteraard op een veilige afstand van elkaar. De eerste speler neemt eerst ballen 
uit de ballenmachine en volgt de route zo ver mogelijk tot de laatste vrije mat. Daarna neemt de 
volgende speler ballen, enz. Je kan mits het respecteren van de eenrichtingsroute en de 
veiligheidsvoorschriften in een tweede ronde extra ballen nemen. Tracht dat te vermijden door 
initieel voldoende ballen te nemen. 

 Indien er reeds spelers op de driving range staan, bv. je bent later toegekomen dan de starttijd, dan is 
het verplicht je voorbijgaan kenbaar te maken aan de spelers op de matten, zodat te allen tijden de 
1,5 meter afstand gegarandeerd blijft bij het voorbijgaan.  

 Toeschouwers/bezoekers zijn NIET toegelaten. 
 Er mag enkel getraind worden. Gedaan met trainen? Verlaat onmiddellijk de driving range. Trainen ≠ 

babbeltje slaan. 
 Zowel voor als na het spelen op de driving range moeten de handen met de voorziene handgel 

worden gedesinfecteerd. Eventueel met je eigen handgel. 
 Voor het gebruik van de ballenmachine gelden tijdelijke, maar strikte voorwaarden. Ballenmandjes 

mogen terug gebruikt worden mits voor en na de nodige hygiëne. Maar we bevelen aan je eigen 
emmertje of zakje mee te brengen. Ontsmet zeker je handen voor en na gebruik van de 
ballenmachine. 

 Momenteel is het niet mogelijk om met de trolley naar de driving range te gaan, gezien de 
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éénrichtingroute loopt via de trap naar het eerste verdiep en via het terras terug naar buiten. 
Uiteraard kan je de clubs apart of met de golftas meenemen. Omdat jouw tas en trolley een tijdje 
onbewaakt achter zullen blijven, adviseren we om hier niets waardevols in achter te laten. 

 
 

GOLFLES 

Onze pro’s mogen lesgeven aan maximum 2 dezelfde personen (uit eenzelfde bubbel) per les. Altijd in 
openlucht. Uiteraard met social distancing. Aankomst op de golfbaan niet eerder dan 15 minuten voor de 
les, enkel op afspraak/reservatie en na afloop van de golfles direct naar huis. 

 
Groepslessen kunnen terug (los van niveau, geslacht, leeftijd): start to golf- pakketten en jeugdlessen zijn 
mogelijk: 

o door een pro of initiator 
o tot maximum 20 personen (inclusief de trainer)  
o ongeacht leeftijd of spelniveau 

 

GVB 

Leden die nog niet beschikken over een GVB kunnen eveneens gebruikmaken van de oefeninfrastructuur. 
Zowel de chipping zone als de driving range kunnen zonder handicap gereserveerd worden via i-Golf. 

Spelers die reeds het theoretische examen hebben afgelegd en voor einde maart jl. al minimum 1 kaart 
van 14 punten op de 9 holes course hebben ingediend, krijgen een handicap 99 toegekend.  
Met deze handicap kan voortaan gereserveerd worden op de compact course en is het mogelijk om 
deel te nemen aan de praktische GVB proef. 

Andere spelers moeten, na het slagen voor het theoretische examen, eerst een kaart indienen van 2 
aansluitende rondjes (8 holes) op de compact course met minimaal 16 punten.  
Deze spelers mogen onder begeleiding van een ander lid met handicap <=36 op de compact course 
spelen, na reservering via het secretariaat. Handigst is dat de speler met handicap <= 36 de reservatie 
voor zichzelf al maakt, waarna het secretariaat de andere speler kan toevoegen. 
Na het indienen van een kaart van minimaal 16 punten wordt de handicap 99 toegekend. 

Let op: volgens een algemene regel mogen kaarten niet uitgewisseld worden tussen personen. De kaarten 
mogen door het secretariaat eveneens niet in ontvangst genomen worden. De kaarten moeten ingediend 
worden via mail naar info@golfclubbeveren.be (zie procedure van scorekaarten hierboven). 

Het indienen van 3 kaarten van minimaal 14 punten op de 9 holes baan is dus tijdelijk niet meer vereist 
om deel te nemen aan de GVB proef, handicap 99 volstaat.  

De bedoeling is dat er zoveel mogelijk geoefend wordt op de compact course. Ter voorbereiding van het 
GVB examen wordt, als tijdelijke maatregel, vanaf handicap 99, het spelen op de 9 holes course met een 
ander lid met handicap <=36 toegestaan. In principe maximaal 2 maal tenzij de beschikbaarheid van de 
baan om extra tee-times op weekdagen te boeken het toelaat. Hiervoor wordt contact opgenomen met 
het secretariaat nadat de speler met handicap <= 36 de reservatie heeft aangemaakt. 

Let wel: de algemene voorwaarde dat je enkel kan spelen met vaste partners blijft ook in deze gelden! 

 
Het aanvragen van een buddy kan opnieuw via buddy@golfclubbeveren.be. Zowel om een kaart te lopen 
in functie van het behalen van de baanpermissie – hcp 99 als ter voorbereiding van de GVB proef (zie 
hierboven). Zowel de speler als de buddy vullen een kaart in (zie procedure van scorekaarten hierboven). 
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HORECA 
 

 De horeca (restaurant, bar, tuinbars, vergaderruimten,…..) is gesloten. 
 Het terras is gesloten. 

 
KLEEDKAMERS EN TOILETTEN 

 Kleedruimten zijn gesloten. 
 Toiletten en andere accommodatie op de baan zijn gesloten. 
 De toiletten in de kleedkamers zijn gesloten voor de leden en enkel toegankelijk voor de 

medewerkers van het secretariaat. 
 1 toilet aan de ingang van de lockers is geopend. De deuren (zowel de toegangsdeur van de 

lockerruimte als de deur van het toilet) moeten verplicht open blijven ingeval er niemand aanwezig is.  
 Men kan via de route naar het secretariaat gebruik maken van het toilet. Indien bezet (deur gesloten) 

is het verboden te wachten voor de ingang maar enkel buiten in de wachtzone voor het secretariaat. 
Je kan uiteraard wel even vragen of er iemand aanwezig is in het toilet, maar zomaar de deur openen 
is verboden. 

 Vooraleer je gebruik maakt van het toilet moet je eerst je handen ontsmetten. Daarna eveneens, de 
deurklink en het toilet (minimaal de bril, voorkant van de spoelbak en de bedieningsknoppen van de 
spoelbak). Tijdens het gebruik van het toilet mag de deur uiteraard gesloten worden. Na gebruik van 
het toilet, moet je in omgekeerde volgorde alles weer ontsmetten en de deuren open laten. 

 Het toilet moet in onberispelijke staat achtergelaten worden. De gebruikte ontsmettingsdoeken 
moeten in de voorziene vuilbak worden gedeponeerd. De vuilbak mag niet gebruikt worden voor 
persoonlijk afval. 

 Het principe is dat je zo weinig mogelijk aanraakt tijdens het gebruik en wat je aangeraakt hebt 
nadien ontsmet. 

 Het deksel van het toilet moet permanent omhoog blijven staan. 
 De coronaverantwoordelijke of een vervanger zal regelmatig de toiletten controleren en ontsmetten. 

Dat wordt bijgehouden in een logboek.  
 De coronaverantwoordelijke ziet toe op de onberispelijke staat van het toilet en kan, indien 

noodzakelijk voor de hygiëne en de veiligheid, het toilet sluiten tot een volgende volledige reinigings- 
en ontsmettingsbeurt. 

 
SECRETARIAAT 

 
 Het secretariaat is enkel bereikbaar via de hoofdingang.  
 De wachtzone aan het secretariaat dient tevens als toegang tot het toilet in de lockerruimte en tot 

het oplaadpunt voor de ballen. 
 In het secretariaat is de zone achter de receptie niet toegankelijk voor de leden. In de zone vóór de 

receptie, mogen maximaal 3 leden aanwezig zijn. 
 In de inkomhal mogen maximaal 2 personen gelijktijdig aanwezig zijn. 
 Eens in het secretariaat, dient de aangeduide eenrichtingsroute gevolgd te worden. 
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GREENHOUSE, LOCKER EN PROSHOP 
 

 De lockers en het nieuwe Greenhouse: Deze ruimten zijn NIET toegankelijk voor golfers. 
 De Pro Shop is opnieuw open voor je functionele aankopen en mits cashless betalen. 

 
 

CORONA VERANTWOORDELIJKEN 
 

 Onze manager Bart Van den Eede werd door de Raad van Bestuur aangesteld als corona-
verantwoordelijke. Hij ziet toe op de handhaving van de regels. Hij kan de leden die de 
maatregelen niet naleven verzoeken om onmiddellijk de club te verlaten. Hij kan eveneens 
leden met ziekteverschijnselen naar huis sturen.

 Bij afwezigheid zullen de secretariaatsmedewerkster Nina Decroos, de Marshalls, de leden 
van de sportcommissie of de leden van de Raad van Bestuur in een beurtrol deze taak 
overnemen.



SANCTIES 
 

Sancties zullen worden toegepast op spelers en/of clubs wanneer het ‘Park & Play Golf’ protocol niet 
nageleefd wordt. De club neemt haar verantwoordelijkheid om de ‘Park & Play Golf’ regels te handhaven.  
 
Wanneer een speler een ronde begint, zonder te hebben geboekt of niet voldoet aan één van de vereisten 
van ‘Park & Play Golf’ protocol, heeft de coronaverantwoordelijke of dienstdoende vervanger de bevoegdheid 
om de speler te verplichten de club onmiddellijk te verlaten. Dat zal eveneens gerapporteerd worden aan de 
bevoegde commissie die een sanctie kan opleggen. 

 
 
 

 


