Spelersprotocol Lochemse Golfclub per 8 maart 2021
Algemeen
Onze kleedkamers, het clubhuis en restaurant Le Rêve zijn gesloten.
Onze toiletten zijn wel bereikbaar.
Het dragen van een mondkapje is verplicht in álle openbare binnenruimtes.
De 1,5 meter afstandsregel is overal van toepassing, tenzij u speelt met iemand uit uw eigen huishouden.
Bij verkoudheidsverschijnselen, koorts en hoesten van uzelf of één van uw huisgenoten blijft u thuis.
Gebruik de aanwezige desinfecterende middelen op de vereniging of die van uzelf.
Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun uitrusting. In het algemeen geldt ook het zo veel mogelijk
vermijden van aanraken van klinken, knoppen, et cetera. Draag bijvoorbeeld, direct als u op de club bent,
golfhandschoenen.
Arriveer niet eerder dan 15 minuten voor de start van een les, oefensessie/driving range of starttijd.
Diverse looprichtingen zijn aangegeven met pijlen op de grond om de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren.
Zo zijn er onder andere wachtlijnen bij de golfshop en bij hole 1 en hole 10.
Blijf na afloop van uw golfrondje, oefensessie, et cetera niet hangen op de parkeerplaats. Ga direct naar huis.
Bij onweer gaat u zo snel mogelijk naar uw auto en meteen naar huis.
Vermijd altijd meerdere flights in schuilhutten.
Clubmanager Hardy Sevink is onze COVID-coördinator.
In de baan
De belangrijkste regel is dat ALLE golfers verplicht een starttijd boeken, ook uw flightgenoot moet met
zijn/haar gegevens in uw reservering vermeld staan.
Reserveren van alle spelers in IntoGolf en het aanmelden van alle spelers op de lijst bij de balie blijft nodig:
de coronamaatregelen en de bijbehorende track en trace blijven van kracht.
Geef vooral uw reservering terug aan het systeem als u besluit om niet te komen spelen.
De kiosken blijven buiten gebruik.
De flight bestaat uit maximaal 3 personen.
Greenfee-spelers en gasten van leden zijn (helaas) niet toegestaan.
Starttijden van flights zijn vanaf dinsdag 16 maart weer om de 8 minuten.
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Gebruik van de oefenfaciliteiten, lessen & trainingen
U mag maximaal 30 minuten gebruikmaken van de oefenfaciliteiten.
Driving range: ons advies is om golfhandschoenen te gebruiken voor het aanraken van emmers en de
ballenmachine. Deze dient u ook te desinfecteren na gebruik.
Trainingen/lessen worden gegeven in (meerdere) groepjes van maximaal 2 personen.
Putting- en chippinggreens bij hole 1: maximaal twee personen mogen hier tegelijk oefenen.
De oefenbaan is beschikbaar, maar hier mogen maximaal 3 flights van twee personen tegelijk op spelen.
Indien de golfprofessional de oefenbaan nodig heeft voor zijn les, dan is de oefenbaan tijdelijk niet te
gebruiken. Dit wordt dan aangegeven door middel van een bord aan het begin van de oefenbaan.
Handicarts
Handicarts moet u vooraf reserveren via de Handicart-app.
Handicarts zijn beschikbaar mét materiaal om deze schoon te maken. Advies: doe dit voordat u de buggy
gebruikt. Vergeet de stekker niet, ook niet nadat u de buggy terugbrengt.
Er is een handicartprotocol beschikbaar.
Maximaal twee personen per handicart.
Let op: het dragen van een mondkapje is in deze situatie altijd verplicht!
Handicarts moeten om 17.00 uur terug zijn bij de stalling in verband met het afsluiten.
Problemen met handicarts moet u direct melden bij de golfshop.
In het weekend en op feestdagen zal onze clubconsul Hugo Huiskamp namens de Stichting Handicart
aanwezig zijn, of te bereiken zijn via 06 - 46 16 14 87.
Tijdelijke Plaatselijke Regels en baanstatus
U dient altijd de Tijdelijke Plaatselijke Regels (TPR) in acht te nemen, ook als de baan non-qualifying is. Voor
de laatste informatie met betrekking tot de actuele baanstatus: zie onze website. Scorekaarten moet u zelf
thuis invoeren via uw persoonlijke pagina of op de app Golf.nl.
Belangrijke en dringende oproep!
Behandel iedereen met respect!
Géén starttijd en speelrecht zonder reservering, vermeld altijd uw flightgenoot bij uw reservering.
Arriveer niet eerder dan 15 minuten van tevoren op de vereniging, voorkom samenscholingen.
Houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.
Blijf thuis als u zich verkouden of niet fit voelt.
Desinfecteer uw handen waar mogelijk.
Volg altijd de aanwijzingen van marshals (mits aanwezig) en medewerkers op.
Overtreding protocol
Leden dienen zich strikt aan het protocol te houden! Bij overtreding behoudt het bestuur zich het recht voor
om het speelrecht van een lid tijdelijk te ontnemen. Eventuele boetes van handhavingsambtenaren zullen
altijd op het overtredende lid worden verhaald. Er zullen regelmatig externe controles plaatsvinden!
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