Beste Leden,

Vanaf 4 mei mogen we weer golfen, maar alleen als we als club het ‘Park & Play Golf
Protocol’, dat uitgewerkt werd door Golf Vlaanderen, nauwgezet toepassen. De gevraagde
aanpassingen aan de infrastructuur zijn uitgevoerd: parking, clubhuis, driving range, terrein,
lockers, etc... Hieronder vind je nog eens een opsomming van de regels zoals ze zijn
uitgewerkt voor Golfclub De Wijnvelden.

Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat uitzonderingen op deze regels NIET worden
toegestaan. We verwachten van al onze leden dat ze het belang hiervan inzien en de
volgende richtlijnen strikt en nauwgezet volgen. Zowel voor de spelers als voor de club zal
er streng gesanctioneerd worden indien het ‘Park & Play Golf Protocol’ niet wordt
nageleefd. Deze regels en beperkingen, door de golffederaties ontwikkeld en opgelegd, zijn
de uitdrukkelijke voorwaarden die het mogelijk maakten dat wij als één van de eerste
sporten terug mogen opstarten. Het is aan ons om er samen voor te zorgen dat deze
beslissing niet wordt teruggedraaid door de overheid.

•

Je moet vooraf vanaf vrijdagmiddag 1 mei 2020 via i-Golf een starttijd reserveren
voor een ronde van max. 9 holes en gelimiteerd tot 1 ronde per speler per dag.
Ook oefensessies, lessen bij de Pro en putting green moeten op voorhand
gereserveerd worden. Zonder voorafgaande reservatie mag je GC De Wijnvelden
NIET betreden. Hou federatiekaart en tee-reservatie bij de hand in geval van
politiecontrole. Er is een éénrichtings parcours uitgestippeld dat strikt moet
gevolgd worden om contact tussen aankomers en vertrekkers te vermijden.
Parking 2, rechts van het clubhuis, is gesloten.
•

Je bent maximum 15 minuten voorafgaand aan je starttijd welkom op de club.
Iedereen start op hole 1 en volgt de numerieke orde van de holes. Wie holes
overslaat of meerdere keren speelt wordt direct van de baan gehaald en mag naar
huis vertrekken, in afwachting van verdere sancties. Speel ‘ready golf’ en hou
steeds aansluiting met de flight voor je. De vlag dient verplicht in de hole te blijven.
Niemand raakt de vlag aan en corona cups zorgen ervoor dat je je eigen bal
makkelijk kan oppikken. Er zijn geen harken in de bunkers. Laat die zo netjes
mogelijk achter en wis sporen uit met voeten of club.

•

Verlaat, na afloop van de ronde, onmiddellijk de baan en ga terug naar je auto .

•

Gasten en greenfeespelers kunnen voorlopig niet op ons terrein spelen. Wij
rekenen op solidariteit en discipline van alle leden. Flights van maximum 3
personen zijn toegelaten. Speel met vaste partners en vermijd het mengen van
generaties.

•

De divisies zullen voorlopig en tot nader order geen activiteiten organiseren. Dit
betekent dat alle bestaande wedstrijden, zowel voor senioren, ladies, mens,
rabbits, junioren en weekend-wedstrijden, zullen worden geannuleerd.
•

Iedereen gebruikt enkel eigen materiaal. Buggy’s en trolleys van de club worden
niet ter beschikking gesteld.
•

De lockers mogen door een lid slechts 1 keer betreden worden om het
golfmateriaal op te halen. Daarna moet na de ronde of de oefensessie, het eigen
materiaal VERPLICHT mee naar huis worden genomen.

•

Vrij oefenen op de driving range zonder Pro kan enkel na reservatie van een
afslagplaats via i-Golf en voor maximum een half uur (30 min). De afslagplaatsen
zijn genummerd, dus sla enkel af van de afslagplaats die je hebt gereserveerd.
Stukken van 1 euro zijn niet aanwezig, dus voorzie pasmunt VOOR je de practice
betreedt.
Alle ballen worden automatisch ontsmet bij het wassen. Ontsmette mandjes staan
ter beschikking, deze moeten na gebruik de mandjes in een ontsmettingsbad
geplaatst worden. Het is ten strengste verboden om op de range ballen te rapen
of om ballen te halen bij andere spelers.
•

Lessen van de Pro's dienen apart via i-Pro gereserveerd te worden. De Pro’s
mogen de oefenfaciliteit gebruiken voor privé-lessen per persoon of aan meerdere
personen uit hetzelfde gezin. Er zijn aparte golfmatten voorzien voor de lessen. Er
zijn ontsmette clubs ter beschikking bij de Pro's, je mag enkel deze of je eigen clubs
te gebruiken.
•

De putting green moet apart gereserveerd worden en dit voor maximum een half
uur (30 min). Er mogen nooit meer dan 7 personen tegelijkertijd op of rond de
oefengreen staan.
•
•

De horeca blijft gesloten.

Vanzelfsprekend gelden ook alle sociale afstand-regels: geef geen hand, knuffel
of kus en hou steeds minimum 1,5 meter afstand van elkaar. Wij voorzien op
diverse plaatsen desinfecterende handgel. Blijf thuis indien je je ziek voelt.

Deze afspraken zullen ook op de facebook pagina en de website geplaatst worden.

Tot slot vragen wij iedereen uitdrukkelijk deze richtlijnen en mogelijke aanwijzingen van
bestuur, greenkeeper en leden van het sportcomité strikt op te volgen. Er wordt ons
gevraagd controle uit te oefenen en er worden sancties voorzien voor golfers die dit niet
doen: 1 week schorsing bij de eerste overtreding, 1 maand schorsing bij de tweede en
uitsluiting bij de derde overtreding.

Beste vrienden, hou het veilig en gezond. Voor jullie zelf en de anderen en laat ons hopen
dat we dan spoedig terug kunnen keren naar een normaal leven met veel golfplezier.
Met sportieve groeten,

Frans Van Antenhove
Voorzitter Golfclub De Wijnvelden

