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Mededelingen bestuur 

Beste Leden, 

Jaaaa, het begin wordt gemaakt: kinderen en jongeren mogen weer golfen. 

Volwassenen vragen wij om geduld. 

  

Onze jeugd mag weer gaan sporten! 

Vandaag 29 april is het zover. De jeugd mag weer sporten en uiteraard 

kunnen ze ook onder begeleiding bij Brabant Golf terecht.  

•  Alle kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen 

buiten sporten. 



• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten 

sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. 

Bij Brabant Golf zijn alle kinderen welkom, wij nodigen graag kinderen, 

kleinkinderen van onze leden uit en hun vriendjes en vriendinnetjes om 

samen te komen golfen. Er zijn aan de eerste 3 lessen geen kosten 

verbonden. 

  

Wij willen daarmee starten in week 19 ( 4 mei a.s.) en in week 20 en 21. 

Elke dinsdag van  

• 15.30 – 16.30 uur les groep 1 (t/m 12 jaar) 

• 17.00 – 18.00 uur les groep 2 (13 - 18 jaar) 

Elke zaterdag van  

• 09.00 – 10.00 uur les groep 3 (t/m 12 jaar) 

• 10.30 – 11.30 uur les groep 4 (13 -18 jaar) 

Martine en Ian onze pro’s zijn er klaar voor! 

Zij nemen de begeleiding op zich, ondersteund door verschillende 

medewerkers en vrijwilligers. 

Wij gaan er samen super leuke lesuren van maken: lekker afslaan, putten, 

chippen, fit worden, rennen, lachen en plezier maken! 

  

Het bestuur. 

 

Oproep aan alle leden 

Om zo goed mogelijk van start te gaan roepen we alle leden op om kinderen, 

kleinkinderen, aanverwante neefjes en nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes 

etc. in te lichten en te proberen of ze zin hebben om te komen golfen. Het is 

wel verplicht om je van te voren op te geven! Dit kan door een mailtje te 

sturen aan Ian (info@nlgolf.nl) of Martine (info@golfscool.nl). Zij delen de 



kinderen dan in, je kunt wel een voorkeur aangeven. 

We hebben een protocol op moeten stellen waaraan we moeten voldoen. Dit 

is uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM. Voor de ouders/grootouders 

die de kinderen komen brengen en halen houdt dit onder meer in:  

• Kinderen hebben thuis hun handen al goed gewassen 

• Kinderen zijn thuis voor vertrek naar de wc geweest 

• Kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig op de fiets of lopend 

• Bij het hek van de parkeerplaats worden de kinderen opgevangen 

door een lid van Brabant golf. (herkenbaar aan het gele hesje) 

• Als er kinderen met de auto gebracht worden vertelt het lid bij de 

poort, waar de ouder de auto kan parkeren voor afzetten kind 

• De ouder mag alleen helpen met uitstappen en eventueel aangeven 

golfspullen. Hierna dient de ouder zo snel mogelijk het terrein van 

Brabant golf te verlaten 

• Het is dus NIET toegestaan voor de ouder om mee te lopen met het 

kind en te kijken bij de les 

We beseffen dat dit niet gastvrij of vriendelijk klinkt, maar we zijn helaas 

hieraan gebonden. Voor de duidelijkheid is het gehele protocol bijgevoegd, 

wij verzoeken alle ouders/grootouders om dit aandachtig te lezen! 

 

Minder vrolijk nieuws 

Premier Mark Rutte heeft op 21 april een klein aantal versoepelingen van de 

coronamaatregelen bekendgemaakt, dat was voor golfers nog geen goed 

nieuws. Tot minimaal 20 mei blijven de banen voor volwassenen in 

Nederland dicht. 

Wij begrijpen heel goed dat iedereen graag weer de baan in wil. Dat willen wij 

ook. Het bestuur, Ian, Martine, vrijwilligers o.a. van de klussenclub, onze 

nieuwe greenkeeper Jan Smeekens, Ingrid, Ingrid, Gerrie, Nina, iedereen ziet 

jullie weer graag komen. Even geduld nog met z’n allen. Intussen wordt de 



 

baan onder de bezielende leiding van Rene goed onderhouden en ligt klaar 

voor jullie. Hopelijk zien we elkaar weer snel na 20 mei.  

 

 

De Baan 

Gelukkig hebben we toestemming om aan de baan onderhoud te plegen. Dat 

doen we met veel plezier, de klusclub is elke maandag ochtend bezig. 

Uiteraard houden we ons aan de richtlijnen, we werken op afstand met kleine 

groepjes, maar er is veel gebeurd! Een aantal bomen die ziek, dood of 

nadelig waren voor de baan zijn verwijderd. Nee, niet die éne boom waar jij 

elke keer tegenaan slaat, maar bomen die veel licht wegnamen voor de tee-

boxen of heel hinderlijk waren bij werkzaamheden. De Greens zijn flink 

bewerkt en zijn momenteel aan het bijkomen, de fairways zijn keurig 

gemaaid, er is gezaaid en gemest en zo is er nog veel meer. Als premier 

Rutte weet te melden dat we weer mogen dan is de baan er klaar voor! Alle 

vrijwilligers die zich op wat voor manier dan ook de afgelopen weken voor 



 

Brabant Golf hebben ingezet: Hulde en Dank!! 

 

En verder.... 

Helaas, voorlopig mogen we nog niet de wei in. Hou er rekening mee dat we, 

als we weer mogen beginnen, voorlopig een tijd moeten afspreken! Hoe we 

dat gaan regelen hoor je zodra daar iets meer over bekend is. Het vrije en 

blije van Brabant Golf, je komt en je gaat spelen, zal er even niet in zitten. 

Zodra dat wel weer mag en kan gaan we daar weer toe over natuurlijk, dat is 

toch één van de grote voordelen van Brabant Golf! Maar we beginnen 

voorlopig maar vast met de jeugd. Lees vooral aandachtig het protocol, dan 

ben je ook voorbereid op alle maatregelen die genomen zijn en worden voor 

als we weer verder open kunnen! Blijf vooral gezond!  

 

Helaas gaat dit nog even niet! Hopelijk weer snel! 

 

BIJLAGE: Protocol jeugdgolf 

  



Protocol Jeugdgolf 

   

Doelstelling: 
De jeugd t/m 18 jaar kennis laten maken met golf. 

Dit doormidden van les, spel en discipline.  

Intentie: 
Kinderen op een veilige en ontspannen manier de basis principes van de 

golfsport laten beleven. 

Kinderen in deze gespannen tijd weer laten ontspannen, bewegen en plezier 

hebben. 

Onder deze unieke omstandigheden kinderen uit Rijen de golfbaan laten 

verkennen onder begeleiding en hier kunnen trainen. 

De trainingen voor de kinderen zijn ook open voor niet jeugdleden van 

Brabant golf. 

Er worden aparte lesgroepen gemaakt voor kinderen t/m 12 jaar en voor 

kinderen van 13 t/m 18 jaar.  

Trainingslocatie 
Brabant Golf 

Statenlaan 18 

5121 HD  Rijen  

Contactpersonen Brabant Golf 

Bestuur 

Ada van Riel-Jansen: voorzitter Brabant Golf, voorzitter@brabantgolf.nl, 06-

51124469 

Gerbrandt Schor: secretaris Brabant Golf, bestuur@brabantgolf.nl, 06-

23325232  

Trainers 

mailto:voorzitter@brabantgolf.nl
mailto:bestuur@brabantgolf.nl


Ian Lamsma: PGA B-professional i.o., info@nlgolf.nl, 06-30920839 

Martine Oomen: PGA golfinstructeur i.o., info@golfscool.nl, 06-21806173 

   

Afspraken: 

• Bij het hek van de parkeerplaats worden de kinderen opgevangen 

door een lid van Brabant golf. (herkenbaar aan het gele hesje) 

• Hier wordt iedereen op de hoogte gebracht waar men heen moet en 

wat de verzamelplaats is 

• Kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig op de fiets of lopend 

• Er zijn voldoende fiets parkeerplekken. Deze zijn duidelijk gemarkeerd 

en hebben 2 meter afstand van elkaar. 

• Elke lesgroep heeft zijn eigen parkeervak en dit is duidelijk aangeven 

• Als er kinderen met de auto gebracht worden verteld het lid bij de 

poort, waar de ouder de auto kan parkeren voor afzetten kind 

• De ouder mag alleen helpen met uitstappen en eventueel aangeven 

golfspullen. Hierna dient de ouder zo snel mogelijk het terrein van 

Brabant golf te verlaten 

• Het is dus NIET toegestaan voor de ouder om mee te lopen met het 

kind en te kijken bij de les 

• Na verzamelen bij het verzamelpunt geldt handen ontsmetten met 

desinfecterende middelen 

   

Algemeen: 

• Brabant Golf zorgt ervoor dat de ouders en deelnemers de benodigde 

informatie over de lessen maar vooral de spelregels ontvangen via de 

e-mail. 

• Kinderen hebben thuis hun handen al goed gewassen 

• Kinderen zijn thuis voor vertrek naar de wc geweest 
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• Brabant golf zorgt voor voldoende golfmateriaal, ontsmettingsmiddel, 

papieren handdoeken, afvalbakken 

• Indien er toch iemand naar het toilet moet heeft de pro een sleutel 

voor het toilet. Na elk bezoek wordt deze volgens de huidige richtlijnen 

ontsmet 

• Zowel pro’s, begeleiders, kinderen en ouders houden zich aan de 

afspraken 

• Indien iemand zich niet aan de afspraken houd zal er op een strenge 

doch vriendelijke manier gehandhaafd worden. 

• Indien hierna toch blijkt dat de afspraken niet nageleefd wordt kan het 

zijn dat iemand uitgesloten wordt voor verdere deelname 

• Kinderen die hoesten, verkouden zijn, ziek zijn of in het gezin zieken 

zijn BLIJVEN THUIS 

• Pro’s en begeleiders die hoesten, verkouden zijn, ziek zijn of een ziek 

gezinslid hebben BLIJVEN THUIS 

   

Tijdens de lessen: 

• Wordt er in groepen van maximaal 4 kinderen en 1 pro les gegeven 

• Iedereen bewaart 1,5 meter afstand van elkaar 

• Niemand komt aan de ballenautomaat (behalve pro), vlaggenstok of 

targets 

• We geven elkaar geen hand 

• We eten en drinken alleen dat wat van ons zelf is 

• We houden ons verder aan alle verder voorschriften, afspraken en 

etiketten 

• Maar natuurlijk praten we met elkaar en maken we plezier 

   

Na afloop: 



• Na afloop van de les gaan de kinderen welke met de fiets zijn direct 

naar hun eigen fiets en verlaten direct het terrein van Brabant golf 

• Ook hier houd iedereen zich aan de 1,5 afstand van elkaar 

• De ouders welke hun kinderen per auto ophalen, staan maximaal 5 

minuten voor aanvang van de eindtijd op de aangegeven parkeer 

wachtplaatsen. 

• De ouder blijft in de auto wachten en komt zijn of haar kind niet 

tegemoet 

• Wel mag de ouder als het kind bij de auto is uitstappen om de 

golfspullen in de auto te laden 

• Hierna verlaten ouder en kind direct het terrein van Brabant golf 

  

We verzoeken iedereen dringend om zich aan de afgesproken afspraken en 

richtlijnen van de RIVM te houden. Indien dit niet gebeurd moeten wij streng 

doch vriendelijk handhaven en eventueel ouder en dus ook kind uitsluiten 

van lessen. 

   

Week 19 4 mei t/m 10 mei   

Dinsdag 
15:30-16:30 

17:00-18:00 

Les groep 1 

Les groep 2 

Zaterdag 
09:00-10:00 

10:30-11:30 

Les groep 3 

Les groep 4 

   

Week 20 11 mei t/m 17 mei   

Dinsdag 
15:30-16:30 

17:00-18:00 

Les groep 1 

Les groep 2 

Zaterdag 
09:00-10:00 

10:30-11:30 

Les groep 3 

Les groep 4 

   

Week 21 18 mei t/m 25 mei   

Dinsdag 
15:30-16:30 

17:00-18:00 

Les groep 1 

Les groep 2 

Zaterdag 
09:00-10:00 

10:30-11:30 

Les groep 3 

Les groep 4 



 

  

Lesgroep 1: jeugd t/m 12 jaar 

Lesgroep 2: jeugd 13 t/m 18 jaar 

Lesgroep 3: jeugd t/m 12 jaar 

Lesgroep 4: jeugd 13 t/m 18 jaar 

   

Promotie golf: 

• De 3 introductielessen worden gratis aangeboden door Brabant Golf 

en de pro’s 

• Na de 1eintroductie les wordt er geëvalueerd of de lessen volgens de 

geldende richtlijnen heeft kunnen plaatsvinden en waar nodig worden 

aanpassingen gedaan zodat er wel aan de richtlijnen voldaan wordt. 

• Na de gratis introductielessen is het Brabant golf toegestaan om een 

betaald les en trainingspakket aan te bieden. 

• Wij hopen dat Brabant golf bij kan dragen aan meer beweging van de 

jeugd in Gilze en Rijen. 
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