Spelersprotocol Lochemse Golfclub per 5 juni 2021

Algemeen
-

Het clubhuis en restaurant Le Rêve zijn weer geopend.
Kleedkamers en douches mogen weer gebruikt worden.
Het dragen van een mondkapje is verplicht in alle openbare binnenruimtes.
De 1,5 meter maatregel is overal van toepassing, tenzij u speelt met iemand uit het 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.
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.
Na afloop van uw rondje mag op het terras op de aangemerkte zitplaatsen iets genuttigd worden, maar het aantal
plaatsen is beperkt tot 50 personen (vol=vol).
Staan/hangen aan de bar is niet toegestaan. Blijf zitten, uw bestelling wordt opgenomen.
Ook het verplaatsen van tafels en stoelen is niet toegestaan.
Voor de horeca geldt apart horecaprotocol (zie website).
Vermijdt altijd meerdere flights in schuilhutten.
Clubmanager Hardy Sevink is Corona-coördinator op de golfbaan.

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.
Geeft uw reservering terug aan het systeem wanneer u besluit om niet te komen spelen.
De kiosk kan weer gebruikt worden voor aanmelding en de invoer van kaarten.
De flight bestaat uit maximaal 3 personen, flight van 4 personen na 14:00 uur toegestaan of eerder als er
greensome gespeeld wordt, maar marshal kan anders beslissen.
Marshal mag flight aanvullen.
Greenfeespelers alleen op de dag zelf indien er ruimte is.
Gasten van leden zijn weer toegestaan.
Het interval is elke 8 minuten een flight.
Harken bij de bunkers zijn weer aanwezig, derhalve de dringende oproep om de bunkers vanaf nu weer goed aan
te harken.
Ballenwassers zijn weer beschikbaar.
De vlaggestok mag weer aangeraakt worden en uit de hole gehaald.
Wel het advies om harken, ballenwasser en vlaggestok alleen met handschoen(en) aan aan te raken!
Pitchmarks wordt u geacht direct te herstellen alvorens u de volgende slag doet.

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 en doe dit ook nadat u de handicart terugbrengt.
Er is een handicartprotocol beschikbaar.
Maximaal twee personen per handicart Let op: het dragen van een mondkapje is in deze situatie verplicht.
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-

Problemen met de handicart moet u direct melden bij de golfshop.
In het weekend en op feestdagen zal onze clubconsul Luc Buiten namens de Stichting Handicart aanwezig en/of
te bereiken zijn op 06-46 16 14 87.

Gebruik oefenfaciliteiten
-

Driving range: ons advies is om golfhandschoen(en) te gebruiken voor het aanraken van emmer en knop
ballenmachine.
Indien de golfpro de oefenbaan nodig heeft voor zijn les, dan is de oefenbaan tijdelijk niet te gebruiken. Wordt dan
aangegeven door een bord aan het begin van de oefenbaan.

Belangrijke en dringende oproep!
•
•
•
•
•

Behandel iedereen met respect!
Geen starttijd en speelrecht zonder reservering. Vermeld altijd uw flightgenoten bij uw reservering.
Houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.
Blijf thuis als u verkouden bent of zich niet fit voelt.
Desinfecteer uw handen waar mogelijk.

Volg de aanwijzingen van de marshals en medewerkers op; deze zijn niet vrijblijvend.

Naleving regels
Er wordt nog steeds regelmatig streng gecontroleerd op naleving van de regels door boa’s. Houdt u daarom – en met
name voor uw gezondheid – aan de regels zoals vermeld in het spelersprotocol.
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