Addendum Rio
Corona-maatregelen
De leden van Witbos dienen het Park & Play Golf Protocol fase 1 strikt toe te passen, zie hieronder,
Onze huidige regels en etiquette blijven van toepassing en te worden nageleefd. Enkel met deze
belofte hebben de federaties de heropstart in eerste fase 1a bekomen. Zoals meegedeeld door de
regering kan elke maatregel teruggedraaid worden.
We rekenen op u, als speler(s), om de bestaande en nieuw coronaregels te respecteren en te
handhaven.
Vanuit KBGF, ism GV en Afgolf, zal elke inbreuk door de spelers streng gesanctioneerd worden.
Wij als club moeten zorgen dat deze regels gehandhaafd worden en worden hierop ook
aangesproken bij niet-naleving. Daardoor zullen er vanuit Witbos sancties volgen bij het niet-naleven
van de regels door onze leden.
De federaties sturen dit protocol door aan de gemeenten waar een golfterrein gelegen is zodat zij op
de hoogte zijn en in hun handhaving hiermee, allen op dezelfde wijze, rekening houden.

Sancties
Voor club
Sancties zullen worden toegepast op spelers en/of clubs wanneer het ‘Park & Play Protocol’ niet
nageleefd wordt. De club neemt haar verantwoordelijkheid om de Park & Play Golf regels te
handhaven.
Voor spelers
Onze Marshall dienst zal elke overtreding melden aan onze coronaverantwoordelijken zijnde Sofie
Michielsens en Raphaël Vanbegin. Sofie en Raphaël beslissen welke sanctie er volgt. Volgende
sancties zijn mogelijk; 1e overtreding: 1 week schorsing - 2e overtreding: 1 maand schorsing - 3e
overtreding: uitsluiting.

Te volgen regels
1/ Golf spelen op Witbos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verplicht reserveren van een tee-time via i-golf. Indien u geen reservatie heeft, mag u
niet aanwezig zijn op Witbos
Carpoolen om naar de club te komen is enkel toegestaan voor mensen die onder hetzelfde
dak wonen
Er zijn tee-times beschikbaar vanaf 6u tem 20u
Reservaties kunnen max. voor 13 holes
Enkel leden kunnen reserveren, d.w.z. geen greenfees en geen genodigden of toeschouwers
toegelaten
Er kunnen max. 3 spelers per flight online reserveren met starttijden om de 12 minuten
Boeken van max. 3 reservaties is mogelijk, met minimum 24 uur tussen 2 tee-time.
o Er kan max. 1x per dag gegolfd worden
Alle deelnemers van de flight moeten geregistreerd zijn via i-golf
Blijf thuis als je 1 van volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest, verhoging (vanaf 38°C)
Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten
Ga voorafgaand aan uw reservatie thuis naar het toilet

•
•
•
•
•
•
•
•

Geef elkaar geen hand. Begroet elkaar zonder fysiek contact
U bent max. 15 minuten voor uw reservatie welkom op de club
Practice area is geopend enkel voor leden met een tee-time
Bij aankomst parkeren en voldoende afstand houden van andere spelers (minstens 1.5m)
Max. 5 minuten vóór uw tee-time mag u zich naar hole 1 begeven
Via de toegangsweg volgt u de aangegeven richting naar de practice area en de golfbaan
Altijd opnieuw passeren via de hoofdingang met verplicht gebruik desinfecterende gel
Zit het golfrondje er op? Ga onmiddellijk van de baan en terug naar uw wagen, er wordt
geen samenscholing getolereerd

2/ Golfmateriaal
•
•
•
•

•
•

U mag enkel spelen met eigen clubs en eigen trolley (of draagzak).
De clubtrolleys zijn niet beschikbaar
Gebruik van eigen buggy's is toegestaan.
o Buggy's worden NIET gedeeld, behalve wanneer het personen uit hetzelfde gezin
(wonend onder 1 dak) betreft
De leden die golfmateriaal hebben op de club kunnen dit ophalen op afspraak:
o U kan deze reservatie via de Golf Vlaanderen app - reservatie - practice - locker
boeken. Daar kan je een datum en tijdslot kiezen. Bij uitzondering kan u contact
opnemen met Sofie (Tel.: 0494 28 02 13)
Nadat het materiaal opgehaald is blijft het bij de speler opgeslagen
Alle materiaal is verplicht mee naar huis te nemen na het golfen en kan dus voorlopig niet
terug gestockeerd worden in de locker

3/ Communicatie
•
•
•
•
•

Vanaf donderdag 30 april om 8u kunnen tee-times online gereserveerd worden
Op Witbos zal u langs de kant van de toegangsweg nog verschillende borden met
communicatie zien staan; lees deze aandachtig en leef deze na
Ook op onze website kan u de richtlijnen terug vinden
Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd
Via onze sociale media kanalen berichten wij u regelmatig ook van de laatste nieuwtjes op
onze club

4/ Het terrein
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ten alle tijden “social distancing” respecteren
Scorekaarten moet u via app van Golf Vlaanderen of WAMP-app raadplegen
In deze fase worden geen wedstrijden toegelaten
EDS-kaarten mogelijk. Hiervoor kan u online inschrijven voor 9 holes
Alle vuilbakken, ballenwassers en banken zijn verwijderd
Toiletten kunnen NIET gebruikt worden op het volledige terrein
Harken zijn uit de bunkers verwijderd om mogelijke infectie te voorkomen. Harken na je slag,
doe je zo goed mogelijk met uw club of je voet
“Placing” in de bunker is van toepassing
De cups op het terrein en de practice area zijn coronaproef gemaakt. Gelieve de vlag
nooit aan te raken
Na 9 holes EDS of 13 holes casual gespeeld te hebben, moet u onmiddellijk de club
verlaten en nergens napraten

5/ Practice
•
•

Driving range, chipping- en puttinggreen zijn enkel toegankelijk voor leden met een teetime reservatie en dit max.15 min voor aanvang van hun tee-time
Per practice area (driving, chipping, putting) mogen max. 3 personen gelijktijdig aanwezig
zijn

•
•
•
•
•
•

Op de driving range worden 3 zones voor gebruik voorzien. Matten die niet gebruikt mogen
worden zijn voorzien van een kegel. Gelieve dit te respecteren
Per zone op de driving range worden bakken voorzien met desinfecterend middel en
practice ballen. De ballen niet met je handen aanraken maar plaatsen d.m.v. je club. De
ballen zijn gratis te gebruiken.
Gedaan met trainen, verlaat onmiddellijk de zone
Trainen is niet gelijk aan zomaar een balletje slaan
Ook hier ten alle tijden “social distancing” respecteren
De cups op de practice area zijn "coronaproef" gemaakt. Gelieve de vlag nooit aan te raken
en ook de cup niet aan te raken

6/ Pro-lessen
•
•
•
•
•

Pro-lessen zijn 1-op-1 mogelijk en zonder toeschouwers. Golfles mag met meer personen
indien deze uit hetzelfde gezin (wonend onder 1 dak) komen
Verplichte reservatie via igolf
Max. 15 minuten op voorhand aanwezig
Enkel cashless betalen mogelijk bij pro
Onmiddellijk na de les de club verlaten

7/ Desinfecterende gel en andere bescherming
•
•
•

Verplichte desinfectie van de handen bij aankomst en vertrek
Er worden op verschillende plaatsen desinfecterende gels voorzien (aankomst, driving range,
hole 1, hole 5, hole 18)
EHBO: u dient zelf te voorzien in pleisters en dergelijke. Er zal geen EHBO-kit ter beschikking
zijn. Bij dringende gevallen dient onmiddellijk de 112 worden gebeld

8/ Clubfaciliteiten
•
•
•

Het clubhuis/horeca blijft volledig gesloten, alsook kleedkamers, lockers, toiletten en
shop
Afspuitzone gesloten
Toiletten op het volledige domein zijn gesloten

9/ Controle
•
•
•
•
•

Het naleven van de corona-maatregelen is superbelangrijk hiervoor werd een addendum
toegevoegd aan het RIO
Onze huidige regels en etiketten blijven uiteraard van toepassing
Social distancing is op alle momenten noodzakelijk (minstens 1,5 meter of 2
clublengtes)
We doen uiteraard beroep op jullie burgerzin, maar zullen zelf ook de nodige controles doen
Via onze marshals, corona-verantwoordelijken en mezelf zullen we jullie helpen om de
richtlijnen op de juiste manier te interpreteren en toe te passen

