Park en Play Golf na Ministerieel Besluit vanaf 29/7
Beste leden,
Als golfsport moeten we blij zijn dat we, in deze omstandigheden, onze sport mogen blijven
beoefenen. Op het terrein zelf zijn er amper knelpunten en dankzij het reservatiesysteem is tracing
mogelijk maar de sociale aspecten zoals terras, prijsuitreikingen, horeca en verplaatsingen maken
sommige evenementen en wedstrijden moeilijk om te organiseren.
Veiligheid komt op de eerste plaats.
Wedstrijden en prijsuitreikingen
•
•

Al onze geplande wedstrijden gaan door zoals voorzien
De normale prijsuitreikingen kunnen momenteel niet doorgaan. Verdere info daaromtrent
volgt asap

Reservaties practice en 9 holes parcours (tracing)
De reservatie van een ‘tee time’ en les blijft verplicht.
Teneinde een correcte “tracing” te respecteren is de procedure voor het afhalen als bewijs van
reservering voor het spelen van een golfronde verplicht zoals hierna vermeld :
De 9 Holes Course kan slechts bespeeld worden vanaf het niveau “baanpermissie” na
reservatie in I-Golf.
Men dient zich steeds aan te melden op het secretariaat waarbij men een persoonlijke
scorekaart ontvangt. Voor de vroege starters is de scorekaart beschikbaar op het
statief aan de inkomdeur van het secretariaat…indien niet beschikbaar graag
aanmelden in het secretariaat na het spelen van de 9-holes
De scorekaart dient als bewijs van reservatie
Wanneer echter het secretariaat gesloten is na 18h00 :
•
•

indien men op voorhand heeft gereserveerd kan de scorekaart afgehaald worden in de
Golf Lounge
in het andere geval dient men zich in elk geval te melden in de Golflounge waarbij men
een scorekaartontvangt

Mondmasker
•
•
•

Van zodra u het terrein van Golfschool Gent betreedt bent u verplicht een mondmasker te
dragen.
Tijdens het golfspel (driving range, putting, chipping, bunker en vanaf hole 1 is er geen
mondmasker verplicht.
Bij het gaan halen van driving range ballen en iedere verplaatsing is het mondmasker
verplicht.

Materialen
•
•
•

De coronacup blijft en wij raken de vlag nooit aan. De vlag mag ook niet vastgenomen
worden tijdens het putten of bij het uithalen van de bal. In een wedstrijd moet er steeds
uitgeholed worden.
De ballenwasser, clubwasser en vuilbakken zijn nog steeds niet te gebruiken om het
gemeenschappelijk contact te minimaliseren. Mogen wij vragen het vuilnis niet achter te
laten.
Er zijn nog steeds geen harken in de bunker….laat de bunker zo net mogelijk achter

Horeca (zie de algemene horeca regels)

•
•
•
•
•
•
•

Zodra u rechtstaat en uw tafel verlaat, is het verplicht uw mondmasker te dragen.
Tafels zijn geplaatst volgens de richtlijnen doorgegeven door Horeca Vlaanderen
Stoelen of tafels mogen niet verplaatst worden.
Indien de persoon niet in uw bubbel van 5 zit, dan dient u 1.5m afstand te houden.
Indien geen plaats op het terras….neem binnen plaats zodat de socials distancing van
1.5m gegarandeerd wordt
Gelieve de richtlijnen van het horeca personeel strikt op te volgen
……………

De algemene richtlijnen zijn belangrijk om op te volgen
•
•
•
•

Social distancing
Dragen van een mondmasker
Geen blotehandencontact
Regelmatig uw handen wassen en handgel gebruiken

Als wij allen dit protocol volgen, vermijden we dat horeca en golfclubs verplicht worden te sluiten.
Wij danken u om deze instructies nauwgezet op te volgen in het belang van ieders veiligheid.
Met sportieve groeten,
Golfschool Gent

