
Rotterdam, 8 mei 2020

De vijf meest belangrijke praktische regels uit de protocollen: 
1. Elke speler dient vooraf aan zijn of haar komst een starttijd gereserveerd te hebben 

danwel vooraf een golfles bij een van onze pro’s geboekt te hebben. Alleen dan bent 
u welkom op de golfbaan en het parkeerterrein. Uiteraard hebben de pro’s, 
bestuursleden en dienstdoende baanmedewerkers (inclusief caddiemasters) altijd 
toegang. De drivingrange is gesloten voor iedereen die géén les heeft. De 
oefengreen is alleen geopend voor les en voor een enkeling die tijd over heeft tussen 
aankomst en 1e afslag.


2. Elke speler moet op het golfterrein de protocollen strikt naleven, handen meermaals 
desinfecteren, de aangegeven routing volgen (rechts van het clubhuis erin, links van het 
clubhuis eruit) en aanwijzingen van Marshalls opvolgen. De pro’s, caddiemasters en 
marshalls kennen de protocollen en hebben altijd gelijk. 


3. Wie in de lockerloods golfspullen wil halen mag even tegengesteld de routering lopen 
van parkeerterrein tot lockerloods, maar moet daarna via het parkeerterrein en rechts 
van het clubhuis (zijde oefengreen) via de IN-gang de golfbaan betreden.


4. Elke speler mag niet eerder dan 10 minuten voor de training of golfronde op het 
parkeerterrein zijn en moet ook na de training of golfronde weer binnen maximaal 10 
minuten het terrein verlaten hebben. Dat is krap in de tijd, dus zorg dat u op tijd er bent 
en voldoende haast maakt met uitladen / inladen. Op het parkeerterreingeldt: 
- Fietsen worden geparkeerd in de daartoe omheinde plek vlakbij de entree van het 
golfterrein (nabij de oefengreen) 
- Auto’s van spelers: worden geparkeerd op een door een marshall aangewezen plek, of 
bij diens afwezigheid op een vrije plek in het midden van het parkeerterrein 
- Auto’s van begeleiders: Er is een Kiss&Ride plek op het parkeerterrein gereserveerd 
nabij de fietsenstalling, waar ouders hun kroost (of volwassenen hun partner) kunnen 
afzetten en de golftas uitladen/inladen: de oranje pijlen volgen en tegen de klok inrijden, 
maar auto + begeleiding moeten binnen 10 minuten het terrein weer verlaten hebben.  
- Ouders die kinderen met de fiets begeleiden, worden buiten bij het entreehek 
uitgezwaaid en daar ook weer verwelkomd bij ophalen. 
- Iedereen van 12 jaar of ouder houdt 1,5 meter afstand tot niet-familie en begeleiding 
verblijft in de directe nabijheid van diens vervoermiddel (maximaal 3 meter). 
- Het is niet toegestaan om de auto op het parkeerterrein te stallen voor welke andere 
reden dan hierboven benoemd. 
- Het is niet toegestaan om op het parkeerterrein samen te scholen en/of gezellig even 
bij te kletsen met elkaar.


5. Nogmaals: de lockdown is niet voorbij, de lockdown is versoepeld. Wie niet komt 
golfen of op de golfbaan komt werken, is tot 1 juni 2020 binnen de omheining niet 
welkom; dit is een eis van de Veiligheidsregio waar bij overtreding overgegaan kan 
worden tot het uitdelen van boetes: tot € 4.000,- voor de stichting en € 390,- voor elke 
overtreder. Alle boetes worden verhaald op de overtreder.


Vragen over lessen? 
Heeft u vragen over de les, lesmateriaal en dergelijke: 
Mariëtte de Groot: 	 	 06 – 50 69 82 63 
Caroline Nieuwenhuisen: 	 06 – 52 51 20 34


Vragen over de golfbaan of protocollen? 
Heeft u vragen over de protocollen, toegang en andere zaken die op de golfbaan betrekking 
hebben, zoekt u dan contact met de baancommissaris van Stichting Golfbaan Kralingen en 
tevens algemeen coronacoördinator Ruud Kruip: info@golfbaankralingen.nl (of bij spoed: 06 24 
255 881)
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Protocollen, regels en instructies 
Wij hebben de relevante regels praktisch proberen samen te vatten. Het zijn heel wat 
maatregelen waaraan iedereen moet voldoen, dus neem a.u.b. even de tijd om deze vooraf 
aandachtig door te lezen!


Aanvang en vertrek 
- U kunt maximaal 10 minuten voor aanvang van een starttijd arriveren of kinderen bij de les 
afzetten op de parkeerplaats van de golfbaan. Voor kinderen is een Kiss & Ride-plek gemaakt 
voor als u met de auto komt, waar u uw kind(eren) kunt afzetten en materiaal mag helpen 
uitladen. Het protocol eist dat u het parkeerterrein met uw auto ook weer binnen 10 minuten na 
het afzetten van uw kind(deren) heeft verlaten. Dezelfde regels gelden voor volwassenen waarbij 
de ene welk komt golfen en de andere niet. 

- Begeleiders zijn na uw golfles of golfronde maximaal 10 minuten met hun auto welkom op het 
parkeerterrein van de golfbaan en u moet met de auto ook binnen maximaal 10 minuten het 
terrein weer verlaten. Napraten over hoe buitengewoon mooi het was, doet u buiten het 
entreehek op weg naar huis. ;-)

- Als u of uw kind(eren) zelf op de fiets komen, mag u (of zij) niet eerder dan 10 minuten voor 
de les of het golfspel aanwezig zijn op het parkeerterrein van de golfbaan. De golfpro’s halen uw 
kind daar op en brengen hen hier ook weer terug na de les. Direct na de les moeten u of uw 
kind(eren) maximaal 10 minuten later het parkeerterrein verlaten hebben. Het is dus niet 
toegestaan om, op golfbaan of parkeerterrein, even te wachten op vrienden spelers die nog hun 
ronde aan het uitlopen zijn. Dit is een eis van de gemeente en wij verwachten controle op strikte 
naleving, dus graag uw aandacht hiervoor.

- Fietsen worden geplaatst plaatsen de fietsen in de daarvoor aangegeven plekken op het 
parkeerterrein, op ruime afstand van elkaar om groepsvorming te voorkomen.


Routering op de golfbaan 
Volg de aangegeven route naar de driving range en naar de uitgang. Ouders en begeleiders van 
kidneren zijn helaas niet welkom op de golfbaan en oefenfaciliteiten, ook niet om te kijken of om 
zelf te oefenen, sorry, tenzij u op hetzelfde moment een starttijd heeft geboekt om te gaan 
golfen. De ingang van het golfterrein bevindt zich rechts van het clubgebouw (zijde oefengreen), 
de uitgang links van het clubgebouw (zijde Kralingse Bos). De routering is met pijlen aangegeven 
en waar nodig met touw afgezet.


Hole 1, eerste afslag 
U dient precies op uw starttijd af te kunnen slaan. Eventuele spelers voor u die dreigen langer 
dan 10 minuten over de eerste hole te doen, dienen hun bal op te pakken en door te lopen naar 
hole 2. Daarmee kunnen we hopelijk voorkomen dat er wachtrijen ontstaan bij hole 1 / de 
caddiemaster en dat het systeem doodloopt. Hole 2 is voorlopig alleen speelbaar vanaf de 
oranje tee, de teeboxen geel en rood worden gerenoveerd.


Desinfectie 
- Handen moeten worden gedesinfecteerd, minimaal 1x voor en 1x na het spel of de les. 
Desinfectie-voorzieningen, zeep, papieren handdoekjes en afvalzakken zijn hiervoor aanwezig, 
onder andere bij de caddymaster en op de driving range.

- De deurknop van toegang tot driving range, deuren van het noodtoilet en eventuele andere 
contactoppervlakken worden meermaals per dag gedesinfecteerd.


Lesmateriaal 
- Iedereen dient tijdens het lessen enkel eigen materiaal te gebruiken. Wie geen eigen materiaal 
heeft, kan dit opvragen bij de pro’s. De pro’s zorgen dat er materiaal klaar staat; dit wordt voor 
en na de les gedesinfecteerd.
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Oefengreen 
- Al zal er weinig tijd overblijven tussen aankomst en 1e afslag, voor wie het wel lukt is de 
oefengreen geopend. Hierbij geldt wel: maximaal 5 personen op de green en les heeft voorrang 
op oefenen. 

- Alleen naar Golfbaan Kralingen komen om op de oefen green te putten, is niet toegestaan. 
(omdat we dan niet meer aan de protocollen kunnen voldoen).

- Bestuur Stichting Golfbaan Kralingen zoekt in de tussentijd naar een oplossing om meer ruimte 
te kunnen bieden voor oefenen, echter zonder de protocollen te overtreden. We zullen stap voor 
stap proberen op te schalen.


Driving range 
- De afslagplaatsen en de driving range zijn wegens de strikte protocollen en hygiëne tot nadere 
orde gesloten voor iedereen die geen les heeft.

- Iedereen dient te allen tijde de instructies en de extra hygiënemaatregelen op te volgen, 
conform protocollen.

- Iedereen 13 jaar of ouder: houd 1,5 meter afstand. Voor jongeren t/m 12 jaar is dit onderling 
niet noodzakelijk. Mixen van deze twee generaties bij les is niet toegestaan.

- Op de driving range worden maatregelen getroffen om de hygiëne te waarborgen, zoals 
desinfectievoorzieningen, zeep, papieren handdoekjes en afvalzakken.

- De pro’s zorgen dat de ballenmandjes gedesinfecteerd zijn en daarna gevuld worden met 
schone oefenballen. Niemand anders dan de pro’s mag ballen uit de machine te halen. 
Gebruikte ballenmandjes worden separaat verzameld en eerst gedesinfecteerd alvorens 
opnieuw te gebruiken.

- Na de les wordt door de pro een Tikkie gestuurd voor het lesgeld en kosten van de 
oefenballen. 

- Let op: er is nimmer sprake van rechtstreeks fysiek contact tussen pro’s en kinderen, of fysiek 
contact tussen pro’s en ouders: dus GEEN handen schudden etc..

- Hoesten en niesen in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes 
- Iedereen ouder dan 12 jaar moet 1,5 meter afstand tot elkaar houden 
- Lesgeven aan 12 jaar of ouder mag alleen in groepjes van maximaal 10 + 1 pro. De pro bepaalt 
zelf of zij liever een lager aantal wenst les te geven.


Toiletgebruik 
Het protocol eist dat elke bezoeker van de golfbaan vooraf thuis nog even gebruik maakt van 
het toilet. Het toiletbezoek op de golfbaan dient te worden geminimaliseerd. Alleen voor 
noodgevallen is er een toilet aanwezig, welke meermaals per dag gereinigd en gedesinfecteerd 
wordt. Ons advies is dan ook: een toiletbezoek voor vertrek naar de club, ook als je denkt dat 
het niet nodig is.


Elke gebruiker wordt verzocht zelf na diens toiletbezoek eerst met een stukje toiletpapier en 
hygiënische spray de bril en rand van het toilet te reinigen en daarna het vuile papiertje door het 
toilet te spoelen. Daarna kunnen de handen worden gewassen conform het protocol.


Wij verzoeken iedereen thuis te blijven / te laten bij de volgende klachten: 
- Neusverkoudheid

- Loopneus

- Niezen

- Keelpijn

- Lichte hoest

- Verhoging vanaf 38 graden

- Wanneer iemand binnen uw huishouden koorts heeft vanaf 38 graden 

- Wanneer iemand benauwdheidsklachten heeft

- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe    coronavirus 
(COVID-19).
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