Extra nieuwsbrief naar aanleiding van
COVID-19 (corona) virus
Nummer 7

Als Bestuur willen wij u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen
betreffende de situatie ten gevolge van de Corona epidemie.
Beste leden,
Goed bericht op de persconferentie van woensdag 6 mei: golfbanen mogen
weer open en we mogen weer golfen!
De algemeen geldende regels blijven van kracht! Blijf thuis als je klachten hebt,
anderhalve meter afstand houden, géén groepsvorming en geen fysiek contact.
Volg aanwijzingen van personeel en Marshalls.
We hebben een covid-19 pagina op de website waarop alle actualiteiten staan
omtrent COVID-19 en golf. Bezoek de pagina regelmatig!
Openstelling baan vanaf maandag 11 mei 2020
Vanaf maandag 11 mei is de baan dagelijks open tussen 08.00-21.45 uur
LET OP! De baan is dicht op het eindtijdstip. Het is niet het laatste tijdstip
waarop gestart kan worden.
Lessen kunnen vanaf maandag 11 mei weer geboekt worden bij de pro’s.
Starttijden reserveren

Via het ledengedeelte kunnen starttijden geboekt worden vanaf vrijdag 8 mei
12.00 uur. De starttijdenapplicatie vindt u op uw DashBoard. Er kunnen
starttijden worden gereserveerd voor flights van 2 of 3 personen. Alleen spelen
is met het oog op het optimaal benutten van de baancapaciteit voorlopig niet
toegestaan. Gasten zijn welkom vanaf 1 juni en kunnen bellen of mailen
(secretariaat@nngcc.nl) met het secretariaat om een starttijd te reserveren. De
Marshalls en de medewerkers van het secretariaat zullen de starttijden
controleren en bewaken. We verzoeken u niet eerder dan 10 minuten voor
aanvang naar de tee te gaan. Wekelijks kunnen per persoon twee starttijden
worden gereserveerd. Wanneer er op de dag zelf nog vrije starttijden zijn kunt u
een extra starttijd reserveren. Mocht dit niet lukken via het starttijden systeem
neem dan contact op met het secretariaat.
Marshalls
De Marshalls zullen toezien op naleving van de protocollen. Bij overtreding van
de regels zal de Marshall waarschuwen en indien nodig uw naam noteren. Het
bestuur kan besluiten tot het opleggen van een sanctie.
Clubhuis en lockers
Het restaurant in het clubhuis is tot nader order gesloten. De toiletten in het
clubhuis zijn geopend, er is één ingang en één uitgang van het clubhuis en er
zijn looplijnen aangegeven. De kleedkamers en de bovenverdieping van het
clubhuis zijn gesloten. De lockers in de kelder zijn bereikbaar via de buitentrap.
Houd ook hier de 1,5m regel in acht! De trolleys kunnen niet gebruikt worden
dus neem uw eigen materiaal mee.
Horeca to go
Aan de terraskant van het clubhuis zal een faciliteit beschikbaar zijn om coffee
to go, smoothies en vers verpakte broodjes te bestellen.
Secretariaat
Het secretariaat is vooralsnog fysiek gesloten. De receptie is geopend via de
deur aan de terraskant. Maximaal 1 persoon tegelijk binnen. Verder bereikbaar

per mail (secretariaat@nngcc.nl) of telefonisch (050 - 406 2004).
Oefenfaciliteiten
Tot nader order kunnen de oefenfaciliteiten alleen voor en na aanvang van een
gereserveerde speelronde of les worden gebruikt. Er zijn materialen te vinden
om de mandjes en ballenrapers te desinfecteren. Per faciliteit staat aangeven
hoeveel personen zijn toegestaan. De driving range is nog gesloten maar wordt
zo spoedig mogelijk gereed gemaakt voor gebruik. Het kan zijn dat die pas in de
loop van volgende week te gebruiken is.
Tijdens de jeugdtrainingen (groepslessen op maandag, vrijdag en zondag) zijn
de oefenfaciliteiten alleen toegankelijk voor de jeugd. Op het bord staat
aangegeven welke faciliteiten in gebruik zijn voor de jeugd tijdens de
groepslessen. Op zaterdagochtend 16 mei wordt door de jeugdcommissie een
clinic gehouden. Dat betekent dat alle oefenfaciliteiten die ochtend gesloten zijn
van 09.30-12.00 uur.
De baan
De baan is open. Hole 3 en 4 zijn nog niet bespeelbaar. De tweede 9 is
qualifying. De lustrumgadgets worden dit weekend in de baan geplaatst.
•

Vlaggenstok en holecup

De holecup wordt ondersteboven geplaatst waardoor de bal met de eigen putter
uit de hole kan worden gehaald. De vlaggenstok wordt niet vastgepakt of
aangeraakt.
•

Bunkers en ballenwassers

Alle bunkerharken zijn verwijderd en ballenwassers zijn verwijderd of afgedekt.
Bunkers worden uitsluitend door greenkeepers geharkt, bij ligging in een
voetstap mag de bal worden verplaatst naar een vergelijkbare plek in de bunker
die wel goed geharkt is.
•

Tappunten in de baan

De tappunten in de baan zijn niet beschikbaar, zorg daarom dat u voldoende
water of ander drinken bij u hebt.
•

Scorekaarten

Scorekaarten zijn niet beschikbaar. Voor het bijhouden van uw score kunt u
twee Apps gebruiken: de Webapp van de NNG&CC ( link naar instructie
webapp ) of Golf.nl
Hygiëne
Bij aankomst op de club en na afloop van een les of speelronde worden de
handen gewassen bij de spuit en wasinstallatie. U kunt ook gebruik maken van
het desinfectie-apparaat bij het bord buiten bij de puttinggreen. Op alle plekken
daar waar nodig zullen schoonmaakmiddelen zijn. Dit is zichtbaar op de plekken
waar het van toepassing is. Er hangen posters met instructies. De toiletten bij
de boerderij zijn geopend. Verzoek om hier zo min mogelijk gebruik van te
maken en de 1,5m richtlijn goed in acht te nemen.
Looplijnen
In het clubhuis, op de driving range en op een aantal punten in de baan zullen
looplijnen / instructies zijn. Dit is zichtbaar op de plekken waar het van
toepassing is. Zo moet bij betreding van het pad van hole 10 à hole 11 of vice
versa van hole 15 à hole 16 eerst gekeken worden of het pad vrij is. Let bij het
passeren op de 1,5m richtlijn!
Wedstrijden
Vooralsnog zijn wedstrijden niet toegestaan en zijn alle wedstrijden van de
Wedstrijdcommissie afgelast tot 1 juli. Er wordt gestreefd naar een herstart van
Dinsdagdames, Herenmiddag, DOD’s en donderdagavondinloop per 1 juni.
Informatie hierover volgt zo snel mogelijk.
Voor alle regels geldt, gebruik uw gezonde verstand en maak uw eigen
afweging of u kunt komen golfen wanneer u tot een van de risicogroepen

behoort.
Op de website (klik hier) kunt u vanaf 8 mei het gehele protocol nalezen. Een
samenvatting met de belangrijkste NNG&CC richtlijnen vind u hier: (link naar
samenvatting)

De veiligheidsregio (handhaving) zal naar verwachting regelmatig controleren of
de regels worden nageleefd. Houd u zich a.u.b aan de richtlijnen en de
aanwijzingen.Wij zijn blij dat de baan weer open kan en willen dit graag zo
houden. In de komende tijd zullen we u op de hoogte houden wanneer
maatregelen versoepeld kunnen worden.
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met het secretariaat.
Het bestuur wenst u allen veel spelplezier!
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