
 

 

 

 
23-09-2021 

Protocol verantwoord sporten  

Dit protocol gaat uit van de per 25 september 2021 geldende landelijke maatregelen en zal indien die in de 
komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast. Dit protocol is juridisch gezien een 
advies voor het handelen op buiten- en binnen-sportaccommodaties en in de openbare ruimte. 
Het protocol is inhoudelijk in lijn met de tijdelijke wet COVID-19, geldend van 27-11-2020 t/m heden. 
Onderstaand kort een aantal algemene richtlijnen vanuit de Rijksoverheid waarna een aantal onderwerpen 
volgen: vereniging en accommodatie, wedstrijden, training, trainer/coach, uitzonderingen en eventuele 

besmetting. Klik hier voor overzicht van alle veiligheidsregio’s en hun internetsites.  

 
Dit protocol voor de golfsport wordt gehanteerd op de banen van Het Rijk Golfbanen. De richtlijnen voor het 
Horeca protocol vindt u apart op onze website. Het Rijk Golfbanen blijft zich inspannen om het sporten en het 
verblijf op het complex op een sociaal veilige manier aan te bieden. Wij rekening op uw begrip. 
 

Richtlijnen algemeen 
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn gebaseerd op de landelijk geldende 
maatregelen. 

• heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen; 

• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van 
reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;  

• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie; 

• schud geen handen;  

• neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht; 

• de gezondheidscheck is alleen verplicht wanneer coronatoegangsbewijs verplicht is en de plicht om 
registratie aan te bieden vervalt in zijn geheel; 

• wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten stem 
dan gezamenlijk af over het dragen van een mondkapje vanuit de Rijksoverheid zijn er geen 
beperkingen opgelegd over het samen reizen in een auto; 

• kleedkamers en douches zijn geopend; 

• alle sportactiviteiten, trainingsvormen en amateur-wedstrijden en competities zijn toegestaan. 
Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs; 

• publiek bij amateurwedstrijden en trainingen is toegestaan; 

• alleen voor publiek bij professionele sportwedstrijden en topcompetities (zie volgende bullet) geldt dat 
een coronatoegangsbewijs (QR-code) verplicht is voor iedereen van 13 jaar en ouder; 

• onder professionele sportwedstrijden en topcompetities worden al die sporten verstaan die tijdens de 
lockdown-periode vanaf 17 december 2020 bij uitzondering toestemming hadden om te trainen en 
wedstrijden te spelen; 

• voor professionele sportwedstrijden en topsport competities geldt: buiten geen maximaal aantal 
bezoekers, binnen met vaste zitplaats ook geen maximaal aantal bezoekers. Indien er binnen geen vaste 
zitplaatsen zijn geldt dat maximaal 75% van de reguliere capaciteit gebruikt mag worden. Dit alles is 
toegestaan tot 00.00 uur ’s avonds; 

• sporttoernooien waar de sportbeoefening centraal staat zoals meerdere wedstrijden tegen meerdere 
teams zijn toegestaan; 

• voor buitensportevenementen op doorstroomlocaties geldt dat voor horecavoorzieningen in 
bijvoorbeeld tenten langs een fiets- of wandelparcours geen coronatoegangsbewijs noodzakelijk is. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios


 

 

 

Protocol Golfsport 
 
Het protocol voor de golfsport is vastgesteld door Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), Nederlandse 
Vereniging Golfaccommodaties (NVG), Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA) en Professional Golfers 
Associatie Holland (PGA).  
Noot: Mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document.  
 
1. Veiligheid & hygiëne voor individuele sporters 

 
• Clubhuis 

Alle ruimtes in het clubhuis mogen open zonder 1,5 meter verplichting. 1,5 meter afstand houden is 
vanaf zaterdag 25 september 2021 niet langer een verplichting. De basisregel ‘verplicht 1,5 meter 
afstand houden’ verandert dan in een dringend advies van de overheid om afstand te houden. Het blijft 
verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt 
aantoonbaar om besmetting te voorkomen. 
 
Er is geen coronatoegangsbewijs verplicht voor de gedeelten van een clubhuis die niet gebruikt worden 
als horecafaciliteit (zoals toiletten, de bestuurskamer, de kleedkamers en eventuele afhaalfunctie). 

 

• Gezondheidscheck en registratie 
In het clubhuis zijn alle ruimtes geopend. Het restaurant en terras is volgens de geldende maatregelen 
geopend. Gezondheidscheck en registratie is niet meer verplicht. Om toe te treden tot de 
horecabinnenruimtes van een sportaccommodatie is vanaf 25 september een coronatoegangsbewijs 
verplicht. Bij gasten vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs worden 
gecontroleerd. Maar er is geen coronatoegangsbewijs nodig om toe te treden tot een horecaterras in 
de buitenlucht, afhaalmogelijkheid en de gedeelten van een clubhuis die niet gebruikt worden als 
horecafaciliteit (zoals toiletten, de bestuurskamer en de kleedkamers).  

 

• Hygiëne materialen: 
De volgende golfgerelateerde materialen (ballenwassers, prullenbakken, waterstations, afspuitplaatsen 
golfmaterialen, vlaggenstokken en bunkerharken) mogen gebruikt worden. Het blijft een dringend 
advies dat de materialen na gebruik door de golfer zelf gedesinfecteerd worden met zelf meegenomen 
gel of doekjes. 

 

• Kleedkamers en toiletten 
Kleedkamers, douches en toiletten zijn geopend. Douches en toiletten worden schoongemaakt volgens 
protocol met verhoogde frequentie en aftekenlijsten. Er is gezorgd voor voldoende (aanvulling van) 
(vloeibare) zeep en materialen om handen af te drogen. Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes.   

 

• Scorekaarten 
Gebruik zoveel mogelijk de digitale scorekaarten via de app GOLF.NL. 

 

• Regels voor de individuele golfer 
o Probeer zoveel mogelijk tijdens het sporten 1,5 meter afstand te houden. 
o Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°). 
o Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. 
o Was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden.  
o Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen.  
o Volg de aanwijzingen van het personeel.  

 

• Starttijden 
Het reserveren van een starttijd is verplicht. Dit kan online of telefonisch bij de baan. 
 



 

 

• Golfshop 
Er geldt geen maximale capaciteit meer per vierkante meter. De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand 
houden’ verandert dan in een dringend advies van de overheid om afstand te houden. Het blijft 
verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand, ook in een golfshop.    
 

• Huur golfbuggy 
De golfbaan zorgt voor schoonmaakmiddel voor de golfer om de buggy voor of na gebruik mee te 
reinigen of reinigt de golfbuggy zelf na gebruik. 
 

• 1,5 meter tijdens het sporten 
1,5 meter afstand houden is vanaf zaterdag 25 september 2021 niet langer een verplichting. De 
basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert dan in een dringend advies van de overheid 
om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de 
veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen. 
 

• Les, training, clinic 
Er zijn geen regels meer voor maximale groepsgrootte.  
 

• Wedstrijden 
Sportwedstrijden zijn toegestaan voor alle leeftijden. Voor golf betekent dit dat wedstrijden en 
competities tussen verschillende clubs weer zijn toegestaan. 
 

• Sporttoernooien 
Voor sporttoernooien geldt dat als er sprake is van aankleding met bijvoorbeeld entertainment of het 
aanbieden van eten en drinken, deze toernooien het karakter van een evenement krijgen en dus 
moeten voldoen aan de regels voor evenementen. In die gevallen is onder andere een 
coronatoegangsbewijs verplicht. Als een toernooi alleen bestaat uit sportbeoefening (meerdere 
wedstrijden tegen meerdere teams), zonder verdere aankleding zoals entertainment of het aanbieden 
van eten en drinken, dan is er geen coronatoegangsbewijs verplichting. 
 

 
 

 


