Protocol voor het golfen op Leeuwenbergh op basis van het Sportprotocol Golf
versie 2.2 d.d. 31 mei 2020, bijgesteld 5 juni 2020
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1. Vooraf
Onze mooie golfbaan is sinds 11 mei 2020 onder voorwaarden weer geopend is. Het
bestuur volgt het Protocol Verantwoord Sporten van april 2020, dat op 29 mei 2020
opnieuw is aangepast op basis van de versoepelingen van de maatregelen van de
overheid. Het bestuur verwacht van alle leden dat zij zich aan de voorschriften houden.
Lees daarom voordat je naar de baan komt het protocol goed door.
Wij mogen onze faciliteiten namelijk alleen openstellen zolang iedereen zich aan de
voorschriften houdt én er vanuit de vereniging toezicht wordt gehouden. Het is daarom
van het grootste belang dat de aanwijzingen van medewerkers en marshals worden
opgevolgd.
Mocht desalniettemin toch sprake zijn van het tegendeel dan spreken zowel
medewerkers als marshals de overtreder van de voorschriften aan op de naleving
hiervan. Indien de aanwijzing dan niet wordt opgevolgd, dan hebben zij het recht de
overtreder de verdere toegang tot de baan te ontzeggen. Deze dient dan terstond het
terrein van Leeuwenbergh te verlaten. Als dit gebeurt wordt hem/haar bovendien
verdere toegang tot Leeuwenbergh voor twee weken ontzegd.
Waarom zo streng? De gemeente heeft aangegeven dat op de naleving van de
voorschriften door het bestuur wordt gecontroleerd en dat bij niet naleving daarvan
sluiting van het complex de sanctie is.
De golfbaan was al eerder dan 11 mei 2020 opengesteld voor de jeugd tot en met 18
jaar. Dit protocol is op 28 april 2020 ter goedkeuring voorgelegd aan en goedgekeurd
door de gemeente. Voor de jeugd geldt het addendum waarin tevens wordt verwezen
naar de algemene regels.
Voor de leden van 19 jaar en ouder geldt het reguliere protocol zonder het addendum
jeugd. Dit protocol is (inclusief alle wijzigingen) van toepassing vanaf 11 mei 2020.
Het bestuur zal dit protocol doorlopend evalueren en waar nodig aanpassen. Samen
gaan we er een succes van maken!
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2. Reserveren en spelen
Openingstijden
Baan is geopend van 8.00 tot zonsondergang. Vroege vogels worden niet toegestaan,
omdat er dan geen toezicht is.
Drie-ballen
Tot 13.00 uur kunnen er maximaal drie spelers per flight spelen, waarbij er om de 8
minuten wordt gestart. Dit om de doorstroom te bevorderen.
Vier-ballen
Ná 13.00 uur is het toegestaan om met vier spelers per flight te spelen. Max. hcp. 100 per
flight.
Aantal keer spelen per week
Ieder lid mag tot nader order maximaal drie keer per vijf dagen een teetime reserveren.
Je kan pas opnieuw boeken na ommekomst van deze vijf dagen. Dit maximum aantal
starttijden geldt ook voor leden van andere verenigingen met een superlidmaatschap
(op basis van wederkerigheid).
Dagelijks kan de caddiemaster tussen 13.00 uur en 16.00 uur worden gebeld om
resterende openstaande startijden van die dag toe te kennen. Ook kan de caddiemaster
gebeld worden voor een starttijd de volgende dag ná 15.00 uur. Deze starttijden tellen
niet mee met het maximale aantal reserveringen per vijf dagen, zoals hiervoor
omschreven.
Aantal holes
Vooralsnog is het alleen mogelijk om 18 of 9 holes te boeken.
Lockerruimtes
Er mogen drie spelers tegelijkertijd in een lockerruimte. De twee lockerruimten onder
het clubhuis zijn alleen via de buitendeur te bereiken. Daar wordt met een telraam
aangegeven hoeveel spelers zich in de desbetreffende ruimte bevinden. Dit geldt zowel
voor het halen als terugzetten van je golfspullen.
Golfen in het weekend (en op feestdagen)
Het bestuur doet een moreel appèl op de niet werkende leden om zoveel mogelijk op
weekdagen te spelen om de werkende leden voldoende mogelijkheden te bieden om in
het weekend en op vrije dagen zoals Hemelvaart en Pinksteren te kunnen laten spelen.
Gasten
Leden kunnen hun gasten introduceren. Greenfeespelers zijn vanaf 8 juni 2020 weer
welkom.
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Starters
We maken gebruik van een starter op hole 1. De marshal controleert met regelmaat op
hole 10.
Handhaving
Per dag is er vanuit de vereniging één persoon aangewezen als verantwoordelijke voor
de naleving van dit protocol. Bijzonderheden worden genoteerd in een logboek, dat
wordt overgedragen aan degenen die op andere dagen verantwoordelijk zijn.
Ook wordt het bestuur zo op de hoogte gehouden over de gang van zaken met
medewerkers en sporters op de vereniging. De verantwoordelijken houden zich op de
hoogte van eventuele wijzigingen van de voorschriften.

3. Voordat je naar Leeuwenbergh komt
•
•
•

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.
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus
(COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon
nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

Verder
•
•

Ga thuis nog even naar het toilet. Was daarna je handen met zeep, minimaal 20
seconden.
Reis alleen of reis alleen met personen uit jouw huishouden. Kom zoveel
mogelijk met eigen vervoer naar Leeuwenbergh.

4. Op Leeuwenbergh

•
•
•
•
•
•

Houd steeds 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw
huishouden (uitzondering voor kinderen t/m 18 jaar onderling)
Schud geen handen en vermijd het aanraken van je gezicht
Desinfecterende gel is te koop in de shop
Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen materiaal, zoals clubs,
paraplu’s, bidons, handschoenen, etc.
Volg altijd de aanwijzingen van het personeel en de marshals op
Betaling is alleen mogelijk met pin of contactloos (pin of mobiel)

4
Protocol verantwoord golfen voor de Haagse Golfvereniging Leeuwenbergh d.d. 31-5-2020

Het clubhuis

Vanaf 1 juni 2020 12.00 uur is het clubhuis geopend. Het restaurant, het terras, de
shop, de toiletten boven en de kleedkamers zijn geopend. Je kunt niet douchen en de
toiletten beneden zijn niet open.
Voor de horeca geldt een apart protocol dat ook apart gepubliceerd wordt.
In het clubhuis kan je geen kaarten invoeren, omdat de kiosken van E-Golf4U
uitgeschakeld zijn.
De caddiemasters zijn vanaf 13.00 uur geopend. Vragen graag zoveel mogelijk per
mail of telefoon stellen.

In de shop
Er mogen maximaal vijf klanten tegelijkertijd in de shop aanwezig zijn. Doe gericht
aankopen en verlaat daarna direct de shop. Huur van golfsets is tijdelijk niet
mogelijk.

De drivingrange en oefengreens

•
•
•
•

De drivingrange is geopend. Er is ruimte voor maximaal 10 oefensessies
tegelijkertijd.
Vooraf aan én na afloop van de oefensessie desinfecteert de speler het
ballenmandje met het desinfectiemiddel dat daar aanwezig is.
De oefengreens zijn open. Daar mogen maximaal 16 golfers tegelijkertijd
oefenen.
Op de oefengreens wordt geoefend met eigen ballen. Oefenballen van de
drivingrange zijn alleen toegestaan tijdens een les onder leiding van de pro.

Opladen e-keys voor de ballenautomaat
Tussen 13.00 en 16.00 uur kunnen leden hun e-key voor de ballenautomaat bij de
servicedesk opladen. Heb je een vraag aan de caddiemaster dan kan dat alleen
telefonisch of per mail

Naar de tees, wees op tijd, andere looproutes

•
•
•
•
•

Je hebt een starttijd geboekt voordat je naar Leeuwenbergh bent gekomen.
Zorg dat je tijdig op de tee aanwezig bent. Als je te laat op de tee bent, is het
niet langer toegestaan te starten. Dit voorschrift wordt strikt gehandhaafd!
Je gaat naar de tee van hole 1 via de oefenfaciliteiten. Van hole 1 naar hole
twee loop je via het terrein van de greenkeepers.
Je gaat naar de tee van hole 10 via het pad dat om de drivingrange loopt,
daarna loop je via het terrein van de greenkeepers.
Je gaat van 9 naar clubhuis en van 11 naar 12 volgens de normale route.
Bij de tees houd je voldoende afstand. Bij verschillende tees is de in acht te
nemen afstand met bordjes aangegeven.
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5. In de baan
Scores
Er worden tot nader order geen wedstrijden gespeeld of kaarten uitgewisseld. Scores
kunnen alleen worden ingevoerd via de app Golf.nl. In het clubhuis kan je geen
kaarten invoeren, omdat de kiosken van E-Golf4U uitgeschakeld zijn.
Tempo
Zorg dat je voldoende tempo houdt in de baan. Houd gelijke tred met andere flights,
bij oponthoud bal oppakken en doorlopen. Zoek max. drie minuten naar een bal.
Korter mag ook, wanneer dat beter is voor het speltempo. Het doorlaten van de
volgende flight is verplicht, indien er één hole vrij is tussen jouw flight en de vorige
flight. Holes overslaan is niet toegestaan.
Bunkers
Er zijn geen harken in de bunkers aanwezig. De bunkers worden drie keer per week
geharkt door de greenkeepers en de bunkerploeg. Je wordt verzocht je sporen zo
goed mogelijk met de voet of club te verwijderen. Ligt de bal in een spoor, dan spelen
zoals de bal ligt.
De vlaggenstok
Raak de vlaggenstok niet aan. Om te voorkomen dat vlaggenstokken aangeraakt
worden zijn de holecups omgedraaid, waardoor de bal aan het oppervlak blijft.
Toiletbezoek
De toiletten op hole 7 en 18 zijn gesloten. De overige toiletten worden meerdere
keren per dag schoongemaakt en gedesinfecteerd. Om de schoonmaak zo
gemakkelijk mogelijk te maken worden de heren verzocht wild te plassen.
Ballenwassers
De ballenwassers zijn buiten gebruik.
Vuilnis/afval
De vuilnisbakken zijn tijdelijk afgesloten. Je wordt verzocht je afval mee naar huis te
nemen en daar weg te gooien.
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6. Gebruik van handicarts
De consul van de stichting Handicart organiseert de uitgifte van de handicarts. Ook
organiseert hij dat het protocol “Verantwoord gebruik handicarts” van de stichting
Handicart wordt nageleefd.
Reserveren
Een handicart kan alleen door pashouders van de stichting Handicart worden
gereserveerd. Deze dient twee dagen voor de starttijd via de mail te worden
gereserveerd bij de caddiemaster: caddiemaster@leeuwenbergh.nl
De handicart moet worden gereserveerd bij het boeken van een starttijd. Indien deze
op dat tijdstip niet beschikbaar is en je zonder handicart niet kunt spelen, zal een
starttijd op een ander tijdstip moeten worden geboekt.
Betaling
Betaling geschiedt via mijnhandicart.nl Daar hoef je zelf niets voor te doen.
Gebruik
Van een gedesinfecteerde handicart mag één persoon gebruikmaken, maximaal twee
en dan alleen als deze uit hetzelfde huishouden komen.
Je haalt eerst de sleutel op bij de caddiemaster op hole 1. Voorafgaand aan het
gebruik reinig je de buggy met de desinfecterende spray en het papier, die bij de
handicartloods aanwezig zijn.
Na gebruik
•
maak je de handicart schoon met water, lucht en/of een borstel bij de
compressor
•
je hoeft de handicart niet te desinfecteren
•
parkeer de handicart daarna ter hoogte van de loods op het gras naast de
driving range en laat de sleutel in de handicart
•
de handicart niet aan de lader zetten
•
na het verlaten van de handicart eigen handen ontsmetten

7. De golfles
•

•
•
•
•

Boek een golfles via: https://leeuwenberg-golfacademy.igolfinstructor.com/academy/view
Oefenballen worden verzorgd door de pro’s. Je hoeft deze niet zelf mee te
nemen
Je kan voorafgaand aan de les al enkele ballen slaan op de achterste twee
matten van de driving range. De pro komt je daar halen voor de les.
Houd afstand tot de pro
Contant afrekenen is tijdelijk niet mogelijk. Je dient je les voorafgaand te
betalen of a.d.h.v. een betalingsverzoek van de pro
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8. Addendum Jeugd
Vooraf
Dit addendum is gericht op jeugd tot en met de leeftijd van 18 jaar en is een
aanvulling op het protocol zoals dit voor alle leden geldt.
De jeugdcommissie gaat na of de kinderen of hun gezinsleden geen klachten hebben
of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). In
dat geval gelden de algemene regels uit het protocol.
Privé les
Jeugdleden tot en met 18 jaar kunnen privélessen boeken bij de Golf Academy.
De golfprofessional verzorgt de oefenballen tijdens de jeugdles. Waar nodig
desinfecteert hij ballenmandjes e.d.
Groepsles
•
De golfles wordt uitsluitend gegeven door een golfprofessional van de Golf
Academy Leeuwenbergh.
•
De groepslessen vinden plaats op vrijdag en zondag. Er is één groepsles
tegelijkertijd.
•
Er wordt lesgegeven in vastgestelde lesgroepen, zoveel mogelijk in
overeenstemming met de reguliere lesgroepen. Er zijn aparte lesgroepen van
kinderen die nog geen 12 jaar zijn.
•
Kinderen uit één gezin lessen zoveel mogelijk in dezelfde lesgroep.
Bij aankomst op Leeuwenbergh
•
Ouders zetten hun kinderen vóór de les af op de parkeerplaats aan de zijde van
de drivingrange bij het fietsenhok. Ouders betreden het complex van
Leeuwenbergh niet.
•
De kinderen worden met hun lesgroep op de drivingrange opgevangen door de
golfprofessional bij de ballenautomaat.
•
Kinderen die geen eigen golfclubs hebben, kunnen gebruik maken van
leenclubs. Deze clubs worden na afloop gereinigd door de golfpro.
Oefenrondes
•
Kinderen mogen oefenrondes spelen na het boeken van een starttijd.
•
Kinderen die niet zelfstandig de baan in kunnen, spelen onder begeleiding van
jeugdcoaches die op 1 januari 2020 de leeftijd van 18 jaar1 hadden.
•
Er kunnen op één of twee dagen in de week in samenspraak met starttijden
voor de jeugd worden geboekt, zodat ook het toezicht op de naleving van de
voorschriften is geregeld. De starttijden zijn dan tussen 10.00 en 12.00 uur of
direct voorafgaand of aansluitend aan de jeugdles.
•
Na de jeugdles of het oefenen in de baan wordt de jeugd direct opgehaald door
de ouders.

1

De NGF hanteert de leeftijd op 1 januari van een jaar als ijkdatum voor leeftijdsgrenzen. Deze gebruiken wij
ook in de huidige bijzondere omstandigheden.
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Jeugdcoaches
De jeugdcoaches worden in samenspraak met de golfprofessional aangewezen. Een
voorwaarde om als jeugdcoach te worden aangewezen is voldoende verantwoordelijkheidsgevoel bij de naleving van het gehele protocol.

9. Voor de ouders/verzorgers van de jeugd
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Breng je kind(eren) niet naar Leeuwenbergh als je kind klachten heeft van
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
Breng je kind(eren) niet naar Leeuwenbergh als iemand in jouw huis koorts
heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen
klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten
Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden
positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14
dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw
kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact
Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat
ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen
Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer
Breng je kind(eren) alleen naar Leeuwenbergh wanneer er een sportactiviteit
(jeugdles, oefenronde of oefensessie voor jouw kind(eren) gepland staat
Reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden.
Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie
Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit
geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren)
Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de
golfprofessional, de marshal en bestuursleden
Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit, zal hiervoor een
jeugdcoach aanwezig moeten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar
geldende protocol nageleefd moet worden
Na de sportactiviteit halen de ouders/verzorgers de kinderen op van de
sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.
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