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INTRODUCTIE 
Om tot een gereguleerde opening van de golfbaan en golffaciliteiten te komen, zijn er vele maatregelen 
van kracht. 
Om een succesvolle opening te blijven houden zijn bij de uitvoering van de maatregelen de 
samenwerking tussen VvE, Golfclub GRD, Golfclub OGD, SBA en D4S van cruciaal belang. 
Deze partijen worden in dit document genoemd als “De Golfresidentie Dronten”. 
Onderhavig draaiboek is een vertaalslag van het algemene sportprotocol en het door de NGF afgeleide 
protocol “verantwoord sporten & golf”, naar de invoering hiervan op de Golfresidentie. 
Het draaiboek beschrijft welke acties er uitgevoerd moeten worden en door wie, alsook de 
verantwoordelijkheden voor de naleving en handhaving van de in te stellen maatregelen. 
 

AANLEIDING (bron: “protocol verantwoord sporten & golf”) 
Door het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) en hun aangesloten brancheorganisaties in de 
sport, MKB-Nederland, Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, FNV en in afstemming met 
NOC*NSF is een algemeen protocol opgesteld. Het algemene protocol is medeondertekend door de 
Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond, de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie en de 
Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. 
Sportaccommodaties werken toe naar een gefaseerde en verantwoorde openstelling van de faciliteiten. 
Naast de 1,5 meter maatregel zal de sport elke nieuwe stap baseren op de geldende adviezen van het 
RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden. 
Prof. Dr. M.J.M. (Mai) Chin A Paw, Sociale Geneeskunde VU ondersteunt dit initiatief: “Regelmatige 
lichaamsbeweging is goed voor zowel de fysieke als mentale gezondheid: Bewegen helpt om de kans te 
verkleinen op hoge bloeddruk, hart- en vaatzieken, longklachten, depressie, suikerziekte en vele andere 
chronische aandoeningen”. 
En meer specifiek voor Corona: lichaamsbeweging stimuleert je immuunsysteem, verbetert de conditie 
van hart en longen, verbetert je humeur en vermindert gevoelens van angst en stress. 
 

GOLFSPORT (bron: “protocol verantwoord sporten & golf”) 
Er is voor de golfsport een branche-specifieke aanvulling tot stand gekomen. Dit in samenwerking door 
Nederlandse Golf Federatie (NGF), Nederlandse Vereniging Golfaccommodaties (NVG), MKB- Nederland, 
Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, FNV. 
 
Vanaf het moment dat de golfaccommodaties weer open mochten gaan voor publiek staat veiligheid 
voorop voor alle 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 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 op een veilige en prettige manier ontvangen op 
de golfaccommodatie. 
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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. 
Door de golfaccommodaties met de bijbehorende beperkende maatregelen te openen, kunnen we naast 
een vertrouwd, gezond en actief uitje tevens continuïteit aan medewerkers bieden om van daaruit 
continuïteit voor de golfaccommodaties zelf te creëren (investering in de toekomst). 
 

Social Distancing (bron: “protocol verantwoord sporten & golf”) 
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 (bron: “protocol verantwoord sporten & golf”) 
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 (bron: “protocol verantwoord sporten & golf”) 
Fase 1: beperkte opening golffaciliteiten buiten, beperkte opening clubhuis, horeca alleen op basis van 
afhaal, kleedkamers gesloten. 
 
Fase 2: beperkte opening zoals in fase 1 plus beperkte opening horeca aan de hand van relevante 
protocol horeca. 
 
Fase 3: reguliere opening. 
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Golfresidentie Dronten 
De Golfresidentie Dronten conformeert zich aan het protocol “verantwoord sporten & golf” en wil met 
onderstaande aanpak en organisatorische inrichting een openstelling onder voorwaarden van de 
golfbaan en clubhuisfaciliteiten realiseren. 
Het protocol schrijft voor dat het clubhuis (De 4 seizoenen) open mag zijn, echter onder de strikte 
voorwaarden zoals die door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld. De 4 seizoenen heeft op het vlak 
van handhaving haar eigen maatregelen genomen en draagt daar ook de verantwoordelijkheid voor. 
 
De Golfresidentie Dronten garandeert een 100% invulling van alle verplichte aspecten uit het protocol, 
zodat een verantwoorde opening voor haar leden wordt gegarandeerd. 
In onderstaande tabel zijn alle aspecten opgenomen die het openhouden van de golffaciliteiten mogelijk 
maken op De Golfresidentie Dronten. 
Per aspect is weergegeven wie daar verantwoordelijkheid voor draagt en hoe de uitvoering er uitziet. 
 
Het onderhouden en opvolgen van het corona protocol wordt door de corona-werkgroep begeleid. 
De corona-werkgroep bestaat uit de volgende personen: 
Ed Visch, voorzitter 
Richard de Rooy, secretaris golfclub 
Arie van der Graaf, commissaris beheer en onderhoud VvE 
Peter van den Wijngaart, commissaris algemene zaken VvE 
 
De corona-werkgroep verzorgt de uitwerking van het protocol in een veilige golfomgeving voor De 
Golfresidentie Dronten, waarin de wettelijke voorschriften (corona maatregelen) ten uitvoer worden 
gebracht. 
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Draaiboek "veilig golfen op de Golfresidentie" 

Actie Verantwoordelijke Uitvoerder Acties en middelen 

Gericht op de baaneigenaar (VvE)       

Hygiëneregels hangen bij de ingang van de 
sportaccommodatie en worden binnen herhaald. 

VvE D4S Posters 
voorbeeld uit protocol 

Regels voor sporters staan op de website (pop-up 
en/of homepage). 

VvE / GC GRD Webredactie Werkgroep levert de regels aan 

Zorg ervoor dat contactpunten ieder uur schoon 
worden gemaakt nadat er sporters zijn geweest: 
denk hierbij aan deurknoppen en andere 
contactoppervlakten. 

VvE D4S Schoonmaakmiddelen, medewerkers 

Stel een corona-verantwoordelijke aan. Deze 
persoon ziet toe op de handhaving van de regels 
door medewerkers (SBA) en sporters en spreekt hen 
hierop aan. Deze persoon kan sporters en 
medewerkers (SBA) met ziekteverschijnselen naar 
huis sturen. 

VvE / GC GRD Voorzitter 
Werkgroep 

Marshalteam, medewerkers D4S en 
SBA, Golfschool 
Telefonische beschikbaarheid, 
noodnummer bekendmaken 

Geef medewerkers (SBA) een uitgebreide instructie 
over de wijze waarop het protocol in de diverse 
locaties van de sportaccommodatie moet worden 
uitgevoerd. 

VvE Voorzitter 
Werkgroep, SBA 

"Meeting" met medewerkers SBA 
Instructiemateriaal (posters, 
draaiboek) 

Geef medewerkers (SBA) de instructie dat zij 
sporters moeten aanspreken op ongewenst gedrag 
bij overtreding van de regels. 

VvE SBA Instructiemateriaal (posters, 
draaiboek) 
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Gericht op de sporter / golfclub       

Verplichte starttijden VvE / GC GRD GC GRD Baanplanner beschikbaar voor leden 
achter de login op de website 

Interval starttijden minimaal 8 minuten VvE / GC GRD GC GRD Baanplanner ingesteld op interval van 
10 minuten 

Golfers maximaal 15 minuten voor starttijd 
aanwezig 

VvE / GC GRD GC GRD Instructie via gepersonaliseerde mail 
aan de leden 
Communicatie via website 

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. 

VvE D4S Toiletten in hal begane grond 
bereikbaar 
Papieren handdoeken 
Reiniging contactpunten in de hal en 
toiletruimten. (min 5x per dag) 
Schoonmaakmiddelen 
Max 1 toiletgebruiker tegelijk toegang 
tot hal begane grond. 
Poster op de deur 
Communicatie via website 
Instructie via gepersonaliseerde mail 
aan de leden 

Hygiëneregels VvE / GC GRD GC GRD Poster 
Instructie via gepersonaliseerde mail 
aan de leden 
Communicatie via website 



Golfen in corona tijdperk   
 
Routering naar oefengreen en hole 1 / 10 VvE / GC GRD Voorzitter 

Werkgroep, SBA 
Markeringsmateriaal, lint, verf, 
borden, etc. 

Routering op drivingrange VvE / OGD OGD Markeringsmateriaal, lint, verf, 
borden, etc. 

Gebruik Handicart GC GRD GC GRD, 
Webredactie 

Afstemmen met clubconsul 
Desinfectie middelen 
Regels voor gebruik, max 2 personen! 
Instructie via gepersonaliseerde mail 
aan de leden 
Communicatie via website 

Baaninrichting aanpassen conform protocol VvE GC GRD, SBA, 
Webredactie 

Bunkerharken verwijderen 
Holecups aanpassen, ter voorkoming 
van aanraking met de vlaggenstok 
Ballenwassers afdekken 
Instructie regelwijzigingen voor leden 
Instructie via gepersonaliseerde mail 
aan de leden 
Communicatie via website 
Instructie op infobord hole 1 

Scorekaarten GC GRD GC GRD, 
Webredactie 

Er worden fysieke scorekaarten 
beschikbaar gesteld via een aparte 
display 
Promoten digitale scorekaart via golf.nl 
Communicatie via website 
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Golfles Golfschool Golfschool, OGD, 

Webredactie 
Volg protocol Golfschool 
Communicatie via website 

Gebruik drivingrange VvE GC GRD, OGD, 
Webredactie 

Desinfectie middelen 
Matten om en om beschikbaar 
Golfer desinfecteert ballenmandjes 
Instructie via gepersonaliseerde mail 
aan de leden 
Communicatie via website 

Gebruik oefengreen VvE GC GRD Maximaal 4 personen tegelijkertijd 
toegestaan 
Instructie via gepersonaliseerde mail 
aan de leden 
Communicatie via website 

Toezicht, handhaving en "sanctiebeleid" VvE VvE / GC GRD Inzet van Marshalteam 
Instructie aan Marshals 
Instructie via gepersonaliseerde mail 
aan de leden 
Communicatie via website 
Sanctiebeleid: overtreding protocol 
betekent directe ontzegging toegang 
tot alle golffaciliteiten (golfbaan, 
drivingrange, oefengreen) 
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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. 
Sporters tot 27 jaar mogen in teamverband op de sportaccommodatie sporten en hoeven tijdens het 
sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Zodra sporters van 13 jaar en ouder het veld 
verlaten na het sporten, moeten zij weer 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Kinderen en jongeren tot 
en met 26 jaar kunnen onderlinge wedstrijdjes spelen binnen de golfclub. 
Deze regels zijn via een gepersonaliseerde email aan alle leden van de Golfclub Golfresidentie 
gecommuniceerd. 
Op belangrijke plaatsen op de Golfresidentie wordt door het ophangen van posters extra attentie aan de 
regels gegeven. 
 
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. Afhankelijk van de golfbaan kan dit online, telefonisch 

• 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, bij oponthoud bal oppakken en doorlopen 

• 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 
 
Communicatie 
In de communicatie naar de leden van GC GRD worden naast de landelijke corona maatregelen ook de 
golf specifieke maatregelen genoemd, zoals: 

• Het is verplicht om via de website van de Golfclub een starttijd te reserveren. Gestart wordt met de 
mogelijkheid om maximaal 5 dagen vooraf een starttijd reservering te doen. Niet gereserveerde 
tijden of tijden die zijn vrijgevallen kunnen op de dag zelf worden gereserveerd door enig lid. 

• De interval in starttijden is 10 minuten 

• Flights van maximaal 4 spelers 

• Aanwezigheid maximaal 15 minuten voorafgaand aan de starttijd of les 

• Clubhuis, terras, douches, kleedruimte zijn dicht 

• Toiletten op de begane grond in het clubhuis zijn open, maximaal 1 persoon tegelijk aanwezig in de 
centrale hal die toegang geeft tot de toiletruimten. Ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het 
toilet. 

• 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 
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• Gebruik Handicart voor 1 persoon of 2 personen 

• Fysieke scorekaarten zijn via een aparte display 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 buiten de golfclub 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 die 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, ouider 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”. 
 
 
 
 
 
 
 


