
 

 

Protocol Golfclub Rozenstein per 14 oktober 2020  
In dit protocol zijn de richtlijnen van de NGF en NVG opgenomen. 
 
Algemeen 

- Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°). 

- Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. 
- Schud geen handen. 
- Houd afstand. 
- Volg de aanwijzingen van het personeel op. Beperk je aanwezigheid door maximaal 10 minuten 

voor je starttijd aanwezig te zijn en direct na je golfronde weer naar huis te gaan. 
- Volg het eenrichtingsverkeer naar het clubhuis, naar de lockerkelder, de fietsenstalling en als je 

weer van het terrein afgaat. 
 
In de baan:  
Toegang tot het golfterrein is voorbehouden aan diegenen die een gereserveerde starttijd hebben op 
naam, maximaal 15 minuten voor de gereserveerde starttijd.  
Voor gebruik van de oefenfaciliteiten (Par3 baan en drivingrange)  is inschrijven bij aankomst bij de su-
pervisor noodzakelijk. 
 
Houd 1,5 meter afstand. 
Reserveer vooraf je starttijd. Dit is verplicht. 
Alleen via de website is een starttijd te reserveren. 
Arriveer niet eerder dan 10 minuten voor aanvangstijd van je starttijd bij eerste hole. 
 
Doorstroming op de baan is essentieel: 
o Houd gelijke tred met andere flights, bij oponthoud bal oppakken en 
doorlopen. 
o Alleen eigen bal zoeken. Bij oponthoud nieuwe bal droppen en doorspelen. 
o Geen ballen uit het water hengelen. 
o Geen harken bij de bunkers. Bij ligging in een voetstap mag de bal worden 
verplaatst naar een vergelijkbare plek in de bunker die wel goed geharkt is.  
o Raak de vlaggenstok niet aan. 
 
Bij het spelen van 18 holes is je doorkomst tijd voor hole 10 precies 2 uur na je starttijd op hole 1. Wees op 
tijd bij hole 10, pak desnoods je bal op. Er zit ook weer een flight achter je dus je kunt niet later starten op 
10. Spelers van 9 holes hebben ook een speeltijd van 2 uur. 
 
De toiletten in de baan zijn open. Niet meer dan één persoon tegelijk naar binnen. 
Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen. 
Volg de aanwijzingen van de greenkeepers op. 
Neem eten en drinken mee van huis (clubhuis is gesloten). 
Neem afval zoveel mogelijk mee naar huis. 
Ga na het voltooien van de ronde meteen weer naar huis. 
 
Het clubhuis 
Iedereen dient zich nog steeds te melden bij de supervisor in de pro ruimte. 
Ontsmet je handen voor je het clubhuis binnen gaat. 
In het clubhuis is het dragen van een mondkapje verplicht. 
De greenfee balie is dagelijks open van 9.00 – 17.00 uur.  
U kunt hier terecht voor betaling van greenfees en introducties voor de 18 holes baan, Par 3, driving range 
etc. Tevens kunnen hier, zoals gebruikelijk de sleutels voor buggy’s worden afgehaald  en sleutels voor de 
ballenautomaat worden opgeladen. 



 

 

Er kan alleen per pin betaald worden, geen contant geld. 
Het clubhuis en secretaraat sluiten om 17.00 uur. Het toegangshek sluit om 19.30 uur. 
Let op! De horeca/restaurant is gesloten, men kan ook niet in het restaurant plaats nemen. 
Het aantal personen in de hal is ook beperkt dus het is niet meer toegestaan om met meer dan 4 personen 
tijdens een regenbui in het clubhuis te schuilen. 
De toiletten zijn open . Niet meer dan één persoon tegelijk in de toiletruimte. 
De kleedkamers en dus ook de douches zijn gesloten. De sleutel voor toegang tot de kluisjes in de kleedka-
mers is op te halen bij de supervisor. Het is aan te raden om de spullen uit de kluisjes voorlopig elders te 
bewaren. 
De lockerruimtes zijn open. Niet meer dan vier personen tegelijk in de lockerruimte. 
Scorekaarten zoveel mogelijk elektronisch (App) invullen. Zuil in de hal voor en na gebruik reinigen. 
 
Secretariaat  
Het secretariaat is van maandag tot en met vrijdag aanwezig. 
Bij bezoek aan het secretariaat is een mondkapje verplicht. 
Maximaal één bezoeker tegelijk in de ruimte. Houd anderhalve meter afstand. 
 
Handicart (Buggy) 
Handicarts zijn, zoals gewoonlijk, telefonisch te reserveren. 
Contactloos betalen (PIN). 
Handicart na gebruik reinigen. 
 
Oefenfaciliteiten 
Als men gebruik wil maken van de oefenfaciliteiten is dit voor maximaal 30 minuten.  
Gebruik van de driving range is beperkt tot 20 minuten en alleen als er vrije matten zijn mag men zich daar 
ophouden, anders gebruik maken van de andere oefenfaciliteiten.  
De ballenmandjes moeten voor en na gebruik gereinigd worden . 
 
Het gebruik van de oefen putting en pitching green is beperkt tot maximaal 4 personen tegelijkertijd.  
De par 3 baan mag alleen gelopen worden met flights van maximaal 2 personen.  
Als alle oefenfaciliteiten vol blijken te zijn, zal men Rozenstein moeten verlaten.  
Registratie bij aankomst bij de supervisor is verplicht bij het gebruik van de oefenfaciliteiten zonder een re-
servering om te spelen, ook als er een les is afgesproken.   
Na het het oefenen of de les, moet iedereen het golfterrein zo spoedig mogelijk verlaten. 
 
Beperkt aantal mensen op oefengreen en de par 3 baan. 
Lessen, trainingen, clinics en andere vormen mogen voor 18 jaar en ouder plaatsvinden, maximaal in groep-
jes van 4 personen exclusief de pro. 1 les kan uit meerdere groepjes van 4 bestaan. Voorwaarde is dat er 
ruimte is tussen de groepjes en het niet als 1 groep wordt gezien. Een andere voorwaarde is dat de groep-
jes van 4 niet mengen. Dit om te voorkomen dat een besmet persoon niet de hele groep infecteert. 
Voor kinderen tot 18 jaar gelden geen restricties. 
 
Wedstrijden 
Wedstrijden tussen clubs zijn verboden. 
Onderlinge wedstrijden kunnen doorgang vinden ongeacht de leeftijd, mits geen 
groepsvorming vooraf en achteraf. 
Geen shotguns. 
Voor alle wedstrijden geldt dat er vooraf een startlijst moet worden gemaakt die op tijd bekend wordt ge-
maakt, zodat deelnemers niet eerder dan 10 minuten voor hun starttijd aanwezig hoeven te zijn. 
Inschrijfgeld alleen per pin betalen. 
Geen gezamenlijke prijsuitreiking maar achteraf online bekendmaking. 
 
 
 


