Protocol Lochemse Golfclub per 25 mei 2020
Algemeen
-

-

-

De 1,5 meter maatregel is overal van toepassing, tenzij gespeeld wordt met iemand uit het eigen
huishouden.
Bij verkoudheidsverschijnselen, koorts en hoesten van uzelf of één van uw huisgenoten blijft u thuis.
Gebruik de desinfecterende middelen waar deze aanwezig zijn.
Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun uitrusting. In het algemeen geldt het zoveel mogelijk
vermijden van aanraken van klinken, knoppen etc. Draag bijvoorbeeld direct als u op de club bent
golfhandschoenen.
Arriveer niet eerder dan 15 minuten voor aanvangstijd van les, oefensessie/driving range of starttijd.
Het clubhuis is dicht, kleedkamers zijn alleen open voor toiletgebruik.
De diverse looprichtingen zijn aangegeven middels pijlen op de grond om de 1,5 meter afstand te
kunnen bewaren. Zo zijn er o.a. wachtlijnen aangegeven in shop en bij hole 1 en 10. Verlaat de club
direct na uw ronde of oefensessie. Blijf niet hangen op de parkeerplaats.
Volg de aanwijzingen van de marshals en medewerkers; deze zijn niet vrijblijvend.
Clubmanager Hardy Sevink is Corona-coördinator op de golfbaan.

In de baan
-

-

De belangrijkste regel is dat ALLE golfers verplicht een starttijd boeken.
Vanaf 16 mei is 18 holes spelen weer mogelijk vanaf hole 1 vanaf 11:04 uur.
Het maximum aantal reserveringen per persoon per week is 3, ongeacht of 9 of 18 holes boekt..
De kiosk in de gang is buiten werking gesteld, u gaat dus direct naar hole 1 of 10, waar uw reservering
wordt gecontroleerd. Starten op andere holes is niet toegestaan.
De flight bestaat uit maximaal 3 personen.
De interval is elke 8 minuten een flight.
De eerste starttijden zijn om 08:00 uur, de laatste om 19:00 uur.
Buggies:
o Buggies moeten vooraf gereserveerd worden via app. Handicarts.
o Buggies zijn beschikbaar mét materiaal om deze schoon te maken. Advies: doe dit voordat u de
buggy gebruikt, vergeet de stekker niet en doe dit ook nadat u de buggy terugbrengt.
o Er is een handicartprotocol beschikbaar.
o 1 persoon per buggy, tenzij uit hetzelfde huishouden.
o Buggies MOETEN om 19:00 uur terug zijn ivm afsluiten.
o Problemen met buggies naar secretariaat. In weekend /feestdagen zal Handicartconsul Hugo
Huiskamp aanwezig en/of te bereiken zijn op 06 46 16 14 87.
Starten kan alleen vanaf de gele of de rode tee.
Harken in de bunkers zijn verwijderd. Maak het oppervlak zoveel mogelijk glad met club of schoen.
Ballenwassers zijn buiten werking gesteld. Prullenbakken zijn verwijderd. Neem afval mee naar huis,
dus ook niet de tee-bakjes als afvalbak gebruiken.
Raak de vlag niet aan. Aan de vlaggenstok is een haak gemaakt. Als u die met de putter optilt, komt de
bal naar boven en kunt u die pakken zonder de holecup aan te raken.
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Qualifying
De baan is weer qualifying met inachtneming van Tijdelijke Plaatselijke Rules (TPR’s), zie website.
Gebruik oefenfaciliteiten
-

Er mag maximaal 30 minuten gebruik worden gemaakt van de oefenfaciliteiten.
Driving range: ons advies is om je golfhandschoen te gebruiken voor het aanraken van emmer en
ballenmachine. Ook deze desinfecteren na gebruik.
Drivingrange is om 19:00 uur gesloten.
Putting/chipping greens bij hole 1: maximaal 3 personen mogen hier tegelijk oefenen.
De oefenbaan is beschikbaar maar er mogen maximaal 3 flights tegelijk spelen. Overleg met de
marshal of u daar kunt spelen.
Indien de Pro de oefenbaan nodig heeft voor zijn les, dan is de oefenbaan tijdelijk niet te gebruiken. Dit
wordt dan aangegeven door een bordje.

Belangrijkste oproep!
•
•
•
•
•
•
•

Behandel iedereen met respect!
Reserveer allemaal een starttijd.
Kom max. 15 minuten van te voren aan en vertrek gelijk na de ronde en voorkom samenscholing.
Houd afstand tot elkaar.
Kom NIET als u zich verkouden/niet goed voelt.
Raak de vlag niet aan.
Desinfecteer uw handen waar mogelijk.

Overtreding protocol
Leden dienen zich strikt aan het protocol te houden!
Bij overtreding behoudt het bestuur zich het recht voor het speelrecht van een lid tijdelijk te ontnemen.
Eventuele boetes van handhavingsambtenaren zullen op het overtredende lid worden verhaald. Er zal
regelmatig strenge externe controle plaatsvinden!
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