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Beste leden, 
 
De Vereniging van Eigenaren en de Golfclub van de Golfresidentie Dronten hebben in nauwe 
samenwerking ervoor gezorgd dat er vanaf maandag 11 mei 2020 om 08:00 uur de golfbaan onder 
strikte voorwaarden weer kan worden geopend. Om de opening van de golfbaan te bewerkstelligen zijn 
talloze (verplichte) maatregelen genomen, zodat iedereen weer veilig kan spelen. 
Een aantal maatregelen spreekt voor zich, maar er zullen ook maatregelen zijn die van u als speler iets 
extra’s vragen. Uitgangspunt is dat iedereen zich onvoorwaardelijk houdt aan de maatregelen, om te 
voorkomen dat de baan opnieuw wordt gesloten. Laten wij de instanties daar geen reden voor geven. 
 
Samen zijn wij de sleutel naar succes, dus geef elkaar de ruimte, wees lief voor elkaar en help elkaar om 
het een succes te laten zijn en blijven. 
 
De belangrijkste maatregelen die zijn genomen om de baan weer te mogen openen zijn: 
• Uiteraard zijn alle landelijke (RIVM) maatregelen onverkort van kracht. 
• De baan is alleen toegankelijk voor leden van de Golfclub. Introducees en greenfee spelers worden 

vooralsnog niet toegelaten. 
• Spelen kan alleen door vooraf een starttijd te reserveren. Deze maatregel is ingesteld om een 

tsunami van spelers in de eerste week te voorkomen en iedereen in de gelegenheid te stellen om 
aan bod te kunnen komen. Na de eerste week wordt de situatie geëvalueerd en bepaald of het 
reserveren van starttijden met 1 week moet worden verlengd. Op het moment dat er sprake is van 
zelfregulering en normalisering van de baanbezetting, wordt het reserveren van starttijden gestopt. 
(Verderop in dit document staat een uitleg hoe u een starttijd kan reserveren.) 

• Flights van maximaal 3 spelers zijn toegestaan. 
• Maximaal 15 minuten voor aanvang van de starttijd aanwezig. Dit voorkomt onnodige drukte bij de 

start. 
• Op de oefengreen (bij hole 1) zijn maximaal 4 spelers tegelijkertijd toegestaan. 
• De sanitaire voorzieningen zijn in de hal van het clubhuis toegankelijk. Heren links en dames rechts in 

de hal. Neem de hygiëneregels die hiervoor gelden strikt in acht. In de hal mogen maximaal 1 dame 
en 1 heer aanwezig zijn (denk aan de 1,5 meter regel), anderen wachten buiten tot zij aan de beurt 
zijn. 

• Clubhuis, terras, kleedkamers en douches zijn gesloten. 
• Respecteer de 1,5 meter eis in alle omstandigheden. 
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De VvE en de GC zijn zeer verheugd dat een team van vrijwilligers, de Marshals, bereid is gevonden om 
alles in goede banen te leiden. 
Wellicht ten overvloede: ook de Marshals zijn leden van de Golfclub net als iedereen. Wees u ervan 
bewust dat zij alles zullen doen wat in hun vermogen ligt om iedere speler een toprondje te laten spelen. 
Naast het Marshal team zijn ook de medewerkers van SBA in de baan aanwezig om deze in topconditie 
te houden. 
U bent te allen tijde verplicht om de aanwijzingen van de dienstdoende Marshal en/of de medewerkers 
van SBA op te volgen. 
 
Fysieke maatregelen en communicatie uitingen 
Bij het clubhuis, voorzijde, en op het informatiebord bij hole 1 wordt door middel van posters extra 
attentie gegeven aan de geldende voorschriften. 
Bij de toegang naar Hole 1 en Hole 10 zijn markeringen aangebracht, die de afstand van minimaal 1,5 
meter moeten garanderen. 
 
Mocht u een situatie tegenkomen, waarvan u vindt dat deze extra aandacht verdient, dan verzoeken wij 
u dat kenbaar te maken door een mail te sturen naar rhcie@golfresidentie.nl 
Samen zorgen wij ervoor dat het op die manier veilig en verantwoord blijft. 
 
 
Regels voor de individuele golfer 
Hieronder zijn de regels voor elke (individuele) golfer opgenomen, welke strikt in acht moeten worden 
genomen en waarop gehandhaafd zal worden. 
Voor de jeugd t/m 12 jaar, voor de jeugd van 13 t/m 18 jaar en begeleiders zijn aanvullende regels 
opgenomen. 
 
De regels: 
• Houd 1,5 meter afstand. 
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°) 
• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten 
• Reserveer vooraf je starttijd. Dit is verplicht. 
• Arriveer niet eerder dan 15 minuten voor aanvangstijd van les, oefensessie range of starttijd 
• Was voor en na het golfen je handen 
• Houd gelijke tred met andere flights, doorlaten is toegestaan 
• Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen 
• Raak de vlaggenstok niet aan 
• Ga na het voltooien van de ronde, golfles of drivingrange bezoek meteen weer naar huis 
• Volg de aanwijzingen van het (baan)personeel en/of Marshals 
• Beperkte toegankelijkheid voor oefenfaciliteiten, drivingrange (helft van de matten beschikbaar) en 

oefengreen (maximaal 4 personen tegelijkertijd) 
• Privé golfbuggy gebruik voor 1 persoon of 2 personen wanneer uit hetzelfde huishouden 
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• Gebruik Handicart voor 1 persoon of 2 personen wanneer uit hetzelfde huishouden 
• Fysieke scorekaarten zijn niet beschikbaar, gebruik zoveel mogelijk digitale scorekaarten via de app 

golf.nl. 
 
Aanvullende regels voor kinderen t/m 12 jaar 
• Golfles wordt gegeven door een golfpro. 
• Er zijn geen beperkingen qua groepsgrootte of afstand tussen de kinderen onderling. 
• Kinderen t/m 12 jaar dienen wel rekening te houden met 1,5 meter afstand tot de golfpro. 
• Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden. 
• Er zijn geen beperkingen op de drivingrange. 
• Als kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar beide aanwezig zijn, dient er minimaal 2 meter 

afstand te zijn tussen het midden van de matten of afslaggebieden. 
• Het is mogelijk om vrij gebruik te maken van de drivingrange, mits er toezicht/begeleiding is. 
• Voor kinderen t/m 12 jaar zijn er geen beperkingen voor de oefengreens. 
• Als kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar beide aanwezig zijn, wordt gerekend met maximaal 

1 persoon per 30 vierkante meter voor de putting-, pitching-, chippinggreens en bunkers. 
• Het is mogelijk om vrij gebruik te maken van de putting-, pitching-, chippinggreens en bunkers, mits 

er toezicht/begeleiding is. 
• Kinderen mogen in de baan. Dit betekent dat er maximaal 3 kinderen zelfstandig in een flight kunnen 

met een begeleider. De begeleider dient 1,5 meter afstand te houden van de kinderen. 
 
Aanvullende regels voor jeugd t/m 18 jaar 
• Golfles wordt gegeven door een golfpro. 
• Jeugd moet 1,5 meter afstand houden van elkaar. 
• De golfpro moet zorgen dat tijdens de les te allen tijde 1,5 meter afstand genomen kan worden. 
• Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden. 
• Jeugd moet op de drivingrange 1,5 meter afstand van elkaar houden. 
• Op de drivingrange dient er minimaal 2 meter afstand te zijn tussen het midden van de matten of 

afslaggebieden. 
• Het is mogelijk om hier vrij te spelen mits er toezicht is. 
• Jeugd moet op de oefengreens 1,5 meter afstand houden. Op de putting-, pitching-, chippinggreens 

en bunkers wordt gerekend met maximaal 1 persoon per 30 vierkante meter. 
• Het is mogelijk om vrij gebruik te maken van de putting-, pitching-, chippinggreens en bunkers, mits 

er toezicht is. 
• Jeugd mag spelen op de golfbaan. Voor jeugd van 13 t/m 18 jaar dat gewend is om zelfstandig een 

ronde te spelen, bestaat de begeleiding uit een golfpro, een ouder, een vrijwilliger die meeloopt of 
een marshal die een aantal keer per ronde de spelers controleert. 

• Voor jeugd die voor het eerst de baan op gaat is 1 begeleider per flight verplicht. De begeleider is 
een golfpro, ouder of een vrijwilliger. 

• Een flight bestaat maximaal uit drie jeugdspelers, exclusief de begeleider. Iedereen dient 1,5 meter 
afstand tot elkaar en de begeleider te houden. 
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Aanvullende regels voor begeleiders jeugd t/m 18 jaar 
• Begeleiders kunnen een golfpro, ouders, vrijwilligers of marshal zijn. 
• De begeleider is in het bezit van minimaal het “GVB”. 
• Begeleiding of toezicht dient bij iedere activiteit van kinderen en jeugd t/m 18 jaar aanwezig te zijn. 
• De begeleider moet 1,5 meter afstand houden van kinderen en jeugd t/m 18 jaar. 
• Begeleiders zijn verantwoordelijk voor het toepassen van de landelijke en lokale corona 

maatregelen. 
• Begeleiders doen melding van misstanden aan de “corona verantwoordelijke”. 
 
 
Starttijden reserveren 
• Op de website gaat u naar “Wedstrijdkalender” en logt u zoals gebruikelijk in. 
• U komt nu in uw persoonlijke dashboard. 
• U ziet in uw dashboard een blok “starttijden” staan. 
• Klik op “Starttijd reserveren – klik hier” om een starttijd reservering uit te voeren. 
• Klik op de datum die zichtbaar is om de kalender functie te openen, dus niet helemaal rechts op het 

“kalender-teken” zelf. 
• Selecteer de datum waarop u wilt reserveren, maximaal 3 dagen vooruit. 
• Selecteer het aantal spelers, maximaal 3 spelers. 
• Selecteer 18 holes of 9 holes. 
• Nu verschijnt het overzicht van beschikbare tijden. 
• Selecteer een tijd en voer eventuele medespelers in. 
• Na akkoord is uw starttijd gereserveerd en wordt zichtbaar in uw dashboard. 
• U ontvangt na circa 1 uur een bevestiging per e-mail. 
 
Let op! 
Indien u een reeds gemaakte reservering wilt wijzigen let u dan vooral op dat u weer de juiste selecties 
aanklikt. Het systeem zal namelijk bij een wijziging van een 18-holes reservering automatisch 
terugspringen naar de 9-holes stand. Selecteer dus opnieuw 18-holes. 
 
Ieder lid kan maximaal 3 dagen vooruit een starttijd reserveren. 
Ieder lid kan op de dag zelf eventuele beschikbare starttijden reserveren. 
 
Bijvoorbeeld: 
Ik reserveer op 12 mei een starttijd voor 15 mei 2020, 10:00 uur. 
Vervolgens wil ik eigenlijk ook nog wel op 14 mei een rondje spelen. 
Ik kan dan op de 14de kijken of er nog tijden beschikbaar zijn. Als dat het geval is kan die tijd gereserveerd 
worden. 
 
Vragen over het bovenstaande kunt u sturen naar: rhcie@golresidentie.nl 
 
De VvE en de Golfclub wensen u zeer veel spelplezier. 


