
Branche-specifieke aanvulling voor de 
golfsport 
Deze branche-specifieke aanvulling voor de golfsport is in samenwerking tot stand gekomen door Nederlandse 
Golf Federatie (NGF), Nederlandse Vereniging Golfaccommodaties (NVG), MKB- Nederland, Ministerie van 
Economische Zaken & Klimaat, FNV.  

Vanaf het moment dat de golfaccommodaties weer opengaan voor publiek staat veiligheid voorop voor onze 
sporters en medewerkers. We vinden het belangrijk om in de periode dat het voor mensen lastig is om actief 
bezig te zijn een lichtpuntje te zijn.  

De eerste periode vanaf opening zal alles beperkt zijn. NGF en NVG zullen aan haar leden nadrukkelijk 
rekenschap geven van de (nieuwe) voorwaarden van een 1,5 meter samenleving, een en ander via de protocol 
bepalingen zoals hierboven geschetst. Binnen deze protocol bepalingen zullen aanpassingen gemaakt moeten 
worden m.b.t. bijvoorbeeld het online reserveren van de starttijd, de maximaal toegestane capaciteit op de 
baan, e.d. Hierdoor kunnen we iedereen weer op een veilige en prettige manier ontvangen op de 
golfaccommodatie.  

De golfsport wordt in de buitenlucht beoefend. De horecafaciliteiten blijven gesloten. NGF en NVG adviseren 
en ondersteunen haar leden om hiertoe een Social Distancing procedure met aangescherpte hygiëne- en 
veiligheidsmaatregelen op te stellen. NGF en NVG zullen daartoe een voorbeeld procedure opstellen waardoor 
leden dit snel kunnen implementeren en zullen dit zo lang als nodig is, moeten blijven uitvoeren.  

Door de golfaccommodaties met de bijbehorende beperkende maatregelen te openen, kunnen we naast een 
vertrouwd, gezond en actief uitje tevens continuïteit aan onze medewerkers bieden om van daaruit 
continuïteit voor de golfaccommodaties zelf te creëren (investering in de toekomst).  

Social Distancing 
Het spreiden van de sporters gedurende het gehele bezoek. Het minimaliseren van het contact tussen sporters 
onderling en tussen medewerkers en sporters. We kunnen hierin de 1,5 meter regel probleemloos ten uitvoer 
brengen.  

Uitgangspunten 
Onderstaande uitgangspunten zijn de basis voor Social Distancing binnen de golfaccommodaties:  

• Veilige omgeving voor alle medewerkers en sporters. 
• Het bieden van een gezonde activiteit. 
• Naleven van de 1,5 meter maatregel. 
• Er is nimmer sprake van rechtstreeks fysiek contact tussen sporter en medewerker. • Aanvullende hygiëne 
maatregelen.  

Gefaseerde opening  

Fase 1:  

Fase 2: Fase 3:  

Fase 2: beperkte opening golffaciliteiten buiten, beperkte opening clubhuis, horeca alleen op basis van afhaal, 
kleedkamers gesloten.  

Fase 3: beperkte opening zoals in fase 1 plus beperkte opening horeca aan de hand van relevante protocol 
horeca reguliere opening  



1. Acties voor de golfbaan  

• Stel reserveren van starttijden verplicht. Dit kunt u online beschikbaar stellen via golf.nl, via uw 
softwareleverancier en/of telefonisch. Breng uw golfers hiervan op de hoogte. Hierdoor wordt het 
aantal sporters beheersbaar waardoor contact- en wachtmomenten voor de sporters op de 
golfaccommodatie vermindert. 	

• Om het aantal sporters terug te brengen mogen er per starttijd maximaal drie deelnemers in een 
flight. 
Daarnaast is het interval tussen de starttijden minstens 8 minuten. Sporters mogen niet eerder dan 15 
minuten voor aanvang van de starttijd naar de accommodatie komen. Hiermee zal de toestroom 
beheersbaar blijven en zullen er maximaal 45 sporters aanwezig zijn per 9 holes op gemiddeld 25 
hectare. 	

• Zolang er geen passend protocol is voor de horeca vanuit RIVM zijn clubhuis, terras, douches, 
kleedruimtes en overige indoor faciliteiten gesloten. De tassen/lockerruimte, shop, receptie en 
toiletten zijn wel bereikbaar. Geef in deze ruimte het maximumaantal klanten aan dat tegelijkertijd in 
de winkel mag zijn. Richtlijn is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter vloeroppervlak. 	

• Hang posters op de ramen en deuren van het clubhuis over de hygiëneregels en de gewijzigde regels 
op de golfaccommodatie. De posters zijn door de NGF en NVG ontwikkeld en kan je uitprinten. Hang 
deze bij de ingang van het clubhuis, bij de receptie, shop. Plaats bij de eerste afslag, driving range en 
oefengreens een bord met daarin de vermelding van 1,5m afstand houden en de overige regels die 
gelden op de baan. 	

• Sluit deuren af waar sporters niet mogen komen en geef op de deur aan dat deze afgesloten zijn. 
Breng in kaart welke deuren open kunnen blijven staan zodat er minder aangeraakt hoeft te worden. 
Zorg dat er vanuit de parkeerplaats naar de eerste afslag, oefengreen of driving range geen 
oppervlakten aangeraakt hoeven worden. 	

• Breng eenrichtingsverkeer aan in ruimten zodat het makkelijker is 1.5 m afstand te houden ook als je 
beweegt. Zorg ook dat er waar mogelijk eenrichtingsverkeer gemaakt wordt naar de driving range, 
oefengreens en eerste afslag. En zorg voor eenrichtingsverkeer bij het verlaten van de accommodatie. 	

• Breng wachtlijnen aan op de grond 1,5m voor eventuele wachtrijen. Dit moet bij de eerste afslag, 
driving range, oefengreens en receptie. 	

• Geef per ruimte aan hoeveel sporters er maximaal aanwezig mogen zijn. Voor de winkel en de 
receptie geldt 1 persoon per 10 vierkante meter. Voor de oefengreens geldt 1 persoon per 30 
vierkante meter. 	

• Hang handsanitizer op bij betreden van het clubhuis. 	
• Markeer de 1,5 meter afstand voor de kassa/balie en geef wachtlijnen aan. Plaats plastic schermen bij 

de receptie als 1,5 meter afstand niet gehaald kan worden. En zorg (waar nodig) voor persoonlijke 
beschermingsmiddelen zoals mondkapje, handschoenen of bril. 	

• Zorg voor maximale hygiëne, vooral de pinterminal, deurknoppen en andere contactoppervlakten 
moeten minimaal 5 maal per dag gedesinfecteerd worden. 	

• Zorg voor desinfectiemateriaal bij golfbuggy, ballenmandjes of andere attributen die door meerdere 
mensen wordt gebuikt. 	

• Per golfaccommodatie is een medewerker verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. Dit kan 
bijvoorbeeld een marshal zijn. 	

 


