Beste Golfers,
Eindelijk is het zover!
We hebben er allen al lang genoeg naar uitgekeken … vanaf maandag 04 mei kan er terug gegolfd
worden en kunnen wij onder strikte voorwaarden heropstarten bij Golfschool Gent !
Wij als Golfclub gaan de nodige maatregelen en voorzorgen nemen om de opgelegde richtlijnen te
volgen van de federatie… maar we rekenen op jullie golfers dat alle opgelegde regels van de federatie
dan ook gerespecteerd worden.
U vindt via hun website een protocol terug betreffende het “Golfen in Corona crisis tijden”.
https://www.golfvlaanderen.be/gv-e-nieuws/park-play-golf
Naast de richtlijnen die u daar kan nalezen wordt U gevraagd om onderstaande niet alleen aandachtig
te lezen, maar ook strikt op te volgen.
Enkel met deze beloftes hebben de federaties de heropstart bekomen op 04/05.
Vanuit KBGF, in samenwerking met GV en Afgolf, zal elke inbreuk door de club of spelers streng
gesanctioneerd worden.
Samen zijn wij allen ambassadeur van onze geliefde sport!
Bij politiecontrole en overtreding (bv samenscholing etc.) bent u zelf verantwoordelijk alsook
financieel en kan u de hele golfsector en uw medegolfers daardoor schaden.
We hebben met deze communicatie gewacht in de veronderstelling dat de officiële wetteksten
reeds gepubliceerd zouden zijn. Momenteel noch niet het geval.
De richtlijnen hieronder zijn tijdelijke maatregelen … een niet limitatieve opsomming die dagelijks een
update kan krijgen.
Naast de terreinreservatie is reservatie ook verplicht voor driving range, putting- en chipping green
(komt asap online)
M.a.w. indien U geen reservatie hebt, bent U niet aanwezig op de Club.
Naar controles toe onderweg door de politiediensten wordt er gevraagd om steeds uw federatiekaart
inclusief de geboekte reservatie te kunnen voorleggen.
De geprinte reservatie ook steeds meebrengen naar de Golfschool om te kunnen voorleggen bij
een eventuele controle.
Golf spelen -

Aanwezig zijn = Verplicht reserveren

Reservaties terrein gebeuren via de App van I-golf.
Deze moeten beperkt worden tot 3 lopende reservaties per lid. Pas als de eerste reservatie verlopen
is zal er opnieuw kunnen gereserveerd worden.
Ondertussen constateren we dat meerdere ”gedreven” leden er meer dan 3 geboekt hebben. Bij deze
vragen we jullie om zelf zo vlug mogelijk deze te willen annuleren zodat iedereen aan zijn trekken kan
komen. Op die manier behouden jullie zelf de 3 beste keuzes. Zoniet doen wij het nodige op 1 mei en
blijven enkel de eerste 3 tee-reservaties staan. Er is immers heel wat frustratie onder onze leden
omdat nu niet iedereen gelijke kansen krijgt om “uit zijn kot te komen”.
- Spelen verloopt in max. 3-bal, om de 15 minuten.

- Flights bestaan maximaal uit jezelf + twee vrienden
"Opgelet, in fase 1 gaat het steeds om dezelfde vrienden ( contact tracing start vanaf 4
mei!)"
- U bent maximaal 15 minuten voor Uw starttijd aanwezig, en verlaat de Club onmiddellijk na uw partij.
- U bent maximaal 5 minuten voor Uw starttijd aanwezig op hole 1.
- Er wordt UITSLUITEND gestart op hole 1 en zoals gebruikelijk dient de starttijd gerespecteerd te
worden.
- Starten kan vanaf 09 uur tot 16u30 van dinsdag t.e.m.. zondag.
- Sluiting om 18u. Uren worden eventueel nog aangepast.
- Op maandag zijn er starttijden voorzien van 13u15 tot 16u30 (Sluiting 18u)
- Per reservatie zal het parcours slechts 1-maal gespeeld kunnen worden.
- Voor en na uw golfronde geef je elkaar GEEN hand respecteer ook steeds de social distancing!!
- Er worden tot 31 mei geen greenfee spelers toegelaten teneinde eigen leden maximaal te kunnen
laten spelen.
- Via volgende link kan u bekijken hoe u alles online kan
boeken https://www.golfapp.be/appindepraktijk
1. Golfmateriaal:
- Maak tijdens het golfen alleen gebruik van eigen materiaal
- Voor de maandleden stellen wij enkele clubs ter beschikking die u dient mee te nemen naar huis.
Hiervoor rekenen wij een extra borg van € 30,00.
Die krijgt u vanzelfsprekend terug wanneer de niet-beschadigde clubs ingeleverd worden bij het
einde van het introductiepakket.
2. Het terrein:
- Er kan enkel vriendschappelijk gespeeld worden, competities/wedstrijden zijn niet toegestaan.
- De vlaggenstok wordt NOOIT AANGERAAKT met de handen.
- De cups zijn aangepast zodat het eenvoudig is om je bal op te rapen.
- Alle harken zijn uit de bunkers verwijderd. In de bunker mag de bal geplaatst worden.
- Vuilbakken, banken, ballenwassers en compressoren voor het reinigen van uw clubs/trolley zijn
verwijderd of onbruikbaar gemaakt.
Laat geen vuil achter op de baan!!
- Neem eigen handgel mee. Desinfecterende handgel wordt ook door ons voorzien.
3. Practice (Driving Range-Chipping green - Putting green)
- Reservatie VERPLICHT en steeds geprinte versie kunnen voorleggen.
- Maximaal 1 tijdslot reserveren voor driving range/chipping/putting per dag
- Geen grasafslag toegelaten!
- De reservaties voert u uit via de App van I-golf. U vindt een extra link op de Tee-Time
reservatiepagina (komt asap online)
M.a.w. indien U geen reservatie hebt, bent U niet aanwezig op de Club.
- Op de putting en chipping worden steeds eigen golfballen gebruikt.
- De cups op de putting en chipping zijn “corona proof”
- Er mogen maximum 2 personen aanwezig zijn op de putting/chipping per half uur
4. Les volgen:
In samenspraak met onze Pro’s om veiligheid en kwaliteit van de lessen te kunnen garanderen
starten de individuele lessen vanaf maandag 18 mei.
Alle reeds gereserveerde lessen tot 18 mei gaan niet door en worden geannuleerd.
5. Installaties:
- Secretariaat / Golfshop / indoor zijn NIET toegankelijk
- Ga voorafgaand aan uw bezoek thuis naar het toilet!!
6. Contact
- Golfschool Gent is telefonisch niet bereikbaar
- U kan ons altijd per mail contacteren: info@golfschool-gent.be

Zit je golfrondje er op? Is uw reservatie van de practice verlopen? Ga dan onmiddellijk terug naar uw
wagen. Men blijft niet hangen op de parking!!!
Wij weten dat velen onder jullie elkaar al reeds geruime tijd niet meer gezien hebben, maar we gaan
later zeker terug de tijd vinden om lekker gezellig bij te praten.

Zo…een hele boterham waar we ons moeten aan houden…maar we verheugen ons erop U allen
terug te zien vanaf 04 mei.

Sportieve groeten
Golfschool Gent

