Park & Play Golf vanaf 8 mei
23.04.2021

Park & Play Golf : 100% contactloos, 100% buiten en 100%
sociale distance
Als golfsport nemen we onze verantwoordelijkheid want veiligheid
komt op de eerste plaats, daarom: Respecteer het Park en Play
Protocol strikt aub.
Lokale en provinciale besturen kunnen steeds strengere regels
opleggen op hun grondgebied. Volg dus steeds de richtlijnen op van
jullie lokale overheid.
Ook de club kan, bv. omwille van de drukte op de baan, strengere
maatregelen beslissen of sommige toegelaten activiteiten nog niet
invoeren.
PROTOCOL SPORT VLAANDEREN
Voor kinderen tot 13 jaar:
•
•

•

Bij voorkeur sport je outdoor.
Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan in een
groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden
niet meegerekend in dat maximum aantal personen.
Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs
(tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.

Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):
•
•

•

Indoor sporten is niet toegestaan.
Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan,
in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders
worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen.
Contact is enkel toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door
de aard van de sport.
Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs
(tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) zijn de
richtlijnen als volgt:
outdoor sportactiviteiten, trainen of outdoor sportlessen volgen met
maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) is toegestaan,
op voorwaarde dat de afstandsregels (1,5m) steeds worden
gerespecteerd en volgens de regels van het
samenscholingsverbod.
Algemeen geldt:
•

•

Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het
huishouden bij kinderen en jongeren tot en met 18 jaar of 1
begeleider bij een G-sporter
Enkel tijdens onderwijsactiviteiten van het
leerplichtonderwijs zijn samenscholingen met meer dan 10
personen toegestaan.

VOOR GOLF BETEKENT DIT:
•

Vrij Golf spelen is mogelijk:
- Max. met 4, er is geen melding van steeds dezelfde, MAAR
steeds, ten allen tijde, mét afstand houden (behalve binnen
huishouden en/of met uw 1 nauw contact)
- Reserveren verplicht.

•

Groepslessen kunnen voor iedereen met name :
- voor jeugd -13j in groep van max 25 (excl trainers) bij
voorkeur buiten
- Voor jeugd tussen 13 en -19j : max. 25(excl trainers)
uitsluitend buiten
- voor volwassenen: groepsles Max. 25 deelnemers + 1
trainer, uitsluitend buiten, 100% contactloos én afstand
houden
golfstages /trainingsweek zijn toegelaten mits respect van de
groepen en afstandregels zoals hierboven staat.
Toegelaten golfactiviteiten :
- Vrij golfen: zoals steeds mag er mits reserveren, respect van
afstand regels én contactloos golf gespeeld worden
- EDS: tijdens de vrije ronde kan de speler een EDS kaart (oa.

•
•

via de App) invullen
- Qualifying Days: de club kan teetimes voorzien en de spelers
(enkel eigen leden van de club) hun ronde laten meetellen
voor een digitaal klassement en voor hun hcp index (geen
prijsuitreiking, geen publiek)
•

•

Greenfee en uitstappen zijn niet verboden maar vanuit GV
vragen we om hier gepast mee om te gaan (geen
samenscholing, geen carpooling).
Topsport: Regionale trainingen, topsportschool, top golf
vlaanderen vallen onder een apart Topsport protocol. Voor
individuele profspelers (Touring pro’s) zie protocol
topsport. Deze protocollen zijn anders dan de algemene
regelgeving en Park & Play. De individuele Profspelers
moeten met GV contact nemen (contact: Technisch Directeur
Topsport) om trainingsmogelijkheden aan te vragen bij de
Vlaamse overheid.

OPEN WEDSTRIJDEN OPGESCHORT VOOR IEDEREEN
GEEN PRIJSUITREIKINGEN
GEEN PUBLIEK (behalve 1 persoon van het huishouden bij
kinderen en jongeren tot en met 18 jaar of 1 begeleider bij een Gsporter)
KLEEDKAMER EN DOUCHES ZIJN GESLOTEN
TOILET : toegelaten om één-per-één binnenaccommodatie te
betreden om toilet te gebruiken.
HORECA : volgens buitenplan Horeca Vlaanderen
GEEN EVENEMENTEN
PRO SHOPS ZIJN OPEN
INDOOR SPORTACCOMODATIE IS GESLOTEN VOOR
+12J (fitness, indoor putting, simulator, …)

Gouden regels voor individueel gedrag
•
•

•
•
•

De hygiëneregels, zoals handen wassen, blijven essentieel.
Respecteer steeds de afstandsregels ! Het golfterrein heeft
voldoende ruimte. Ook binnen de flights kan er dus afstand
gehouden worden
Respecteer de sociale bubbel. Ook voor én na de ronde
Respecteer steeds de horeca regels
Reserveer voor u naar de club komt.

Elke club is verplicht het Park en Play protocol te respecteren en
kan zelf beslissen om aspecten niet (Q-days) of strenger in te vullen
(driving range reservatie, niet delen van buggy’s).
Respecteer de lokale maatregelen in de club en geniet van onze
mooie sport.

