
Rotterdam, 30 mei 2020 (update) 

Tijdelijke maatregelen onder invloed van het 
Coronavirus (update 30 mei 2020) 

Vanuit een betrokken maatschappelijk perspectief, om onze golfbaan open te mogen blijven houden 
en om eventuele boetes te voorkomen, hebben wij mede door jouw medewerking de afgelopen tijd 
de protocollen van de NVG/NGF en de aanvullende eisen vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond nauwgezet kunnen opvolgen. Elke speler moet op het golfterrein de protocollen strikt 
naleven, handen meermaals desinfecteren, de aangegeven routing volgen en aanwijzingen van 
caddiemaster en/of marshall opvolgen. De Stichting Golfbaan Kralingen handhaaft de onderstaande 
aanpassingen om aan de van de overheidswege verplichte doelen te kunnen (blijven) voldoen.


1. Reservering starttijd.


2. Aanvang en vertrek maximaal 10 minuten: per 1 juni niet meer van toepassing 


3. Routering op de golfbaan.


4. Parkeerterrein.


5. Gebruik oefenfaciliteiten.


6. Lesmateriaal 


7. Desinfectie.


8. Toiletgebruik.


9. Restaurant en terras. 


10.Markeren van de scorekaart.


11.Vlaggenstokken.


12.Uitholen.


13.Bunkers.


14.Onverhoopte gezondheidsklachten.


1. Reservering starttijd 
Wat nieuw is op Golfbaan Kralingen, is dat er alleen gespeeld kan worden na, bij voorkeur digitale, 
reservering van een starttijd. 


De aan ons opgelegde doelen zijn:  
- registratie van spelers volgens een bezettingsschema, contact- en wachtmomenten voorkómen; 
- zoveel mogelijk mensen laten sporten en bewegen. 

Zo’n reservering verloopt via de website www.golfbaankralingen.nl, waar je via de inlog van E-Golf4U 
een vrije starttijd kunt zoeken en reserveren. 


De reservering is voorlopig mogelijk:

- voor alleen een 9-holes ronde (met 5B);

- voor maximaal een 3-bal met een totale handicap van maximaal 90;

- maximaal 5 dagen voorafgaand aan een ronde voor maximaal 2 keer per week;


Op de dag zelf kan eventueel wel een nog niet geclaimde starttijd alsnog gereserveerd worden. Ook 
wanneer er al twee keer in de betreffende week een starttijd is gereserveerd.
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1.1. Waarom rondes van 9 holes met 5B?  

Voorlopig, in ieder geval tot 1 juli 2020, zijn alleen rondes van 9 holes (met 5B) mogelijk. Deze keuze 
voor 5B heeft zowel met baanonderhoud als met het reserveringssysteem te maken. Eenduidigheid is 
nu troef. Wij dienen dubbele of onduidelijke reserveringen te voorkomen. Door de verplichte 
reservering, de eis om zoveel mogelijk spelers toe te laten en wachtmomenten te voorkomen, is het 
vooralsnog helaas niet mogelijk om 18 holes te laten spelen. Vanzelfsprekend wordt wel al nagedacht 
hoe wij in de toekomst een 18-holes ronde kunnen inregelen zonder dat dit tot opstoppingen op de 
eerste tee leidt.


1.2. Waarom maximaal drieballen met handicap restricties en doorlaten in de baan? 


Het uitgangspunt voor de individuele golfer is en blijft, zeker tot 1 september, vermijd drukte, 
voorkom opstopping, voorkom contact- en wachtmomenten en houd 1,5 meter afstand. Er kan 
gespeeld worden in flights van maximaal 3 golfers met een totale handicap van maximaal 90 (1-bal 
tot 54, 2-bal tot 108). Dit is het maximum dat wij verantwoord achten om aan de gestelde basisregels 
te kunnen blijven voldoen. Een 4-bal is daarom, naar verwachting in ieder geval tot 1 juli 2020, helaas 
niet mogelijk. Voor alle spelers geldt: laat snellere spelers door om ook in de baan tijdens het spel het 
aantal wachtmomenten tot een minimum te beperken.


2. Aanvang en vertrek maximaal 10 minuten: per 1 juni niet meer van toepassing 

Het was tot 1 juni vanuit overheidswege niet toegestaan eerder dan 10 minuten voorafgaand aan de 
starttijd van een golfronde het parkeerterrein op te rijden, en je moest na de golfronde weer binnen 
maximaal 10 minuten het terrein verlaten. Deze regel is vanaf 1 juni niet meer van toepassing.


3. Routering op het terrein (zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer)  

Er is met pijlen, belijningen en borden een strakke routing aangebracht op het terrein. Rechts van het 
clubhuis erin (zijde putting green), links van het clubhuis eruit (zijde loodsen). Dit zal ook vanaf 1 juni 
gelden op het terras. 


Voor het bereiken van de lockerloods kan bij aankomst wel even een paar meter tegengesteld 
gelopen worden vanuit het parkeerterrein. Na het bezoek van de lockerloods maak je echter 
rechtsomkeert en moet je de oorspronkelijke routing via de rechterzijde van het clubhuis volgen. 


Het baanmeubilair als banken en picknick tafels hebben wij ook ontoegankelijk moeten maken.


4. Parkeerterrein 

Ons parkeerterrein is onder de huidige omstandigheden groot genoeg om de auto gespreid te 
parkeren, zodat de anderhalve meter ook daar minstens gehandhaafd blijft. Voor de fiets is extra 
parkeerruimte gemaakt nabij de putting green.
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5. Gebruik oefenfaciliteiten: driving range, oefenbunker en putting green 

Iedere golfer die wil oefenen, dient zich te melden bij de caddiemaster. Voor de duidelijkheid en het 
gemak onderscheiden wij drie typen spelers, die gebruik maken van de oefenfaciliteiten, ieder met 
een eigen aanmeldprocedure/protocol:


A. met een geboekte golfles bij één van onze pro’s


B. met een geboekte starttijd voor het spelen van 9-holes; 


C. spelers, die willen oefenen zonder golfles of starttijd.


A. Iedere speler die een golfles bij één van onze pro’s heeft geboekt, mag zich tot 40 minuten 
voorafgaand aan die les bij de caddiemaster melden met het verzoek om te kunnen oefenen op 
de driving range, oefenbunker en/of putting green. Tot een uur na de les kan men gebruik blijven 
maken van de oefenfaciliteiten. Na afloop wel graag afmelden bij de caddiemaster.


B. Iedere speler met een starttijd voor het spelen van 9 holes kan zich tot 40 minuten voorafgaand 
aan die starttijd bij de caddiemaster melden. Hier doet men het verzoek om te kunnen oefenen 
op de driving range, oefenbunker en/of putting green. Wij verzoeken wel vervolgens weer op tijd 
te zijn (circa 10 minuten) bij de caddiemaster voor het omzetten van de reservering in een 
definitieve starttijd en het begin van de golfronde. Ben je te laat, dan vervalt de starttijd.


C. Iedere speler die alleen wil komen oefenen, is elke kalenderdag vanaf 16:00 uur tot baansluiting 
van harte welkom na telefonische reservering op de dag zelf bij de caddiemaster om maximaal 
een uur te komen oefenen.


Er zijn drie oefenfaciliteiten, ieder met een eigen gebruik:


Voor de driving range geldt dat bij aanvang bij de caddiemaster een ontsmet genummerd 
ballenmandje uit een maximum van 12 mandjes (1 mandje per persoon) gehaald kan worden. Na 
afloop ook graag weer terugbrengen bij de caddiemaster. Ontsmette ballenmuntjes, een ballenkaart 
of smartphone helpen bij de driving range aan ballen. Na afloop van het oefenen wordt het mandje 
(dat jij zelf hebt ontsmet) weer ingeleverd bij de caddiemaster. Dus niet achterlaten op de driving 
range.


Voor de oefenbunker geldt dat er maximaal 1 persoon tegelijkertijd gebruik van kan maken met 
eigen materiaal. De bunkerhark is preventief verwijderd. Na afloop verzoeken wij wel om met een 
golfclub de bunker weer zo netjes mogelijk glad te maken.


Voor de putting green geldt dat de vlaggenstokken preventief uit de holes zijn gehaald om mogelijke 
besmetting te voorkomen. Maximaal 3 spelers mogen tegelijkertijd gebruik maken van de putting 
green en elkaar daarbij niet passeren binnen een afstand van 1,5 meter.


6. Lesmateriaal 

Tijdens de golflessen gaan wij ervan uit dat eenieder zijn eigen materiaal gebruikt. Wanneer jij geen 
materiaal mocht hebben, kan dit opgevraagd worden bij de golfpro’s. Zij zorgen dat dit klaar staat en 
dat dit voor en na de les wordt gedesinfecteerd.


Heb jij vragen over golflessen neem dan contact op met: 
Mariëtte de Groot: 	 	 06 – 50 69 82 63 
Caroline Nieuwenhuisen: 	 06 – 52 51 20 34
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7. Desinfectie 

Onder andere bij de caddiemaster en op de driving range zijn desinfectievoorzieningen getroffen. 
Maak hier alsjeblieft gebruik van. De deurknop van toegang tot driving range, deuren van het 
noodtoilet en eventuele andere contactoppervlakken worden voor jouw veiligheid meermaals per dag 
gedesinfecteerd.


8. Toiletgebruik 

Alleen voor noodgevallen zijn er in en nabij het clubhuis toiletten aanwezig, welke meermaals per dag 
gereinigd en gedesinfecteerd worden. Je wordt verzocht zoveel mogelijk thuis gebruik te maken van 
het toilet. Ons verzoek is om dit alsjeblieft zo min mogelijk en met in achtneming van alle hygiëne 
overwegingen voor jezelf, anderen zo verstandig mogelijk te gebruiken. Het baantoilet nabij hole 6 is 
buiten gebruik gesteld.


9. Restaurant en terras 

Op 1 juni mag het restaurant (inclusief terras) weer open. Iedereen is er na een reservering van harte 
welkom, ook niet-golfers. In het restaurant en op het terras geldt routing. Rondom het clubhuis moet 
de vrije loopruimte maximaal zijn om contactmomenten te voorkomen. Het verzoek is om bij bezoek 
aan het restaurant of terras, voorafgaand aan een golfronde golfspullen nog even opgeborgen te 
houden. Of na afloop eerst deze eerst op te bergen voordat het restaurant of terras bezocht wordt.


10. Markeren van de scorekaart (Handicap en Regelcommissie Golfclub Kralingen) 

De NGF raadt spelers aan gebruik te maken van digitale scorekaarten. Daarom heeft de Handicap en 
Regelcommissie Golfclub Kralingen de volgende tijdelijke regel ingesteld. 


In verband met zorgen over het uitwisselen van de papieren scorekaarten kiest de Handicap & 
Regelcommissie ervoor om manieren voor het noteren van scores te accepteren, die niet strikt 
overeenkomen met regel 3.3b. Bijvoorbeeld:

- Spelers mogen hun eigen scores op de scorekaart noteren (het is in dat geval dus niet noodzakelijk 

dat de marker dit doet).

- Het is niet noodzakelijk dat een marker fysiek de scorekaart moet accorderen; een manier van 

verbaal of elektronisch accorderen voldoet.

- Het is niet noodzakelijk om fysiek de scorekaart bij de commissie in te leveren mits de commissie 

de scores op een andere manier kan accepteren.


11. Vlaggenstokken (Handicap en Regelcommissie Golfclub Kralingen) 

De protocollen eisen dat contactmomenten worden voorkomen. Daarom mogen vlaggenstokken niet 
worden aangeraakt. 


Om het risico op besmetting te minimaliseren, kiest de Handicap- & Regelcommissie kiest de 
volgende maatregel:

- Spelers moeten te allen tijde de vlaggenstok in de hole laten staan. Overtreding van deze regel is 

een overtreding van een plaatselijke regel. Het is aan de commissie om te beslissen of zij dit beleid 
wil vastleggen middels een gedragsregel of plaatselijke regel en of een straf wordt gegeven op 
basis van de gedragsregels of op basis van een overtreding van de plaatselijke regel.
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12. Uitholen (Handicap en Regelcommissie Golfclub Kralingen) 

Om te kunnen voldoen aan de protocollen en de golfbaan qualifying te houden, is er een speciaal 
inzetstuk op de vlaggenstok gemonteerd (PickupCup). Daardoor kun je jouw bal uitholen. 


De Handicap en Regelcommissie Golfclub Kralingen heeft de volgende tijdelijke regel ingesteld. 
De bal moet uitgeholed worden. In de Hole zit een inzetstuk, een speciale schijf aan de stok, die het 
mogelijk maakt om uw bal met twee vingers uit de hole te pakken. Bij het uit de hole nemen van de 
bal moet aanraking met de vlaggenstok worden vermeden.


13. Bunkers (Handicap en Regelcommissie Golfclub Kralingen)


Om het risico op besmetting te minimaliseren moet voorkomen worden dat spelers harken aanraken. 
Daarom zijn alle harken verwijderd. Dringend advies is dat spelers verzocht wordt om de bunkers 
glad te strijken met hun voeten of een club.


14. Onverhoopte gezondheidsklachten? Blijf dan alsjeblieft thuis. 

- 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).


Vragen over de golfbaan of de protocollen? 

Heb je vragen over de protocollen, toegang en andere zaken die op de golfbaan betrekking hebben, 
zoek dan contact met de baancommissaris van Stichting Golfbaan Kralingen en tevens algemeen 
coronacoördinator Ruud Kruip: info@golfbaankralingen.nl.
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