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We gaan weer open!
Beste Leden,

Vanaf 11 mei opent Brabant Golf weer haar deuren. We kunnen de baan in!
Pas vanaf 1 juni mag het terras weer open, wel met beperkingen (1,5 meter,
maximaal 30 mensen), tot die tijd is het helaas verplicht direct na de ronde te
vertrekken.

De NGF/NVG heeft samen met de veiligheidsregio's een protocol opgesteld
waarbinnen dit kan. In deze nieuwsbrief lees je alles hoe we
hiermee beginnen.
Eventuele wijzigingen vind je terug op de website of in de volgende
nieuwsbrief.

1 - Thuis starttijd reserveren
2 - Aankomst op de club
3 - Aangepaste golfregels
4 - Wees voorzichtig

1. Thuis starttijd reserveren
Helaas kunnen we voorlopig niet meer zoals we gewend waren gewoon
komen en spelen! Je moet van te voren een starttijd reserveren. Dit is een
verplichting in verband met het protocol rond corona. Zo gauw dit niet meer
nodig is horen jullie het van ons, maar ga er maar van uit dat dit nog wel
even zal duren. Omdat we dit nooit nodig hebben gehad hebben wij (nog)
geen online tee-time boekingsysteem, maar we zijn bezig om via de NGF
gekoppeld te worden aan GOLFGO. Zolang we dit nog niet hebben kun je
tijdens openingstijden bellen naar het clubhuis (0161 - 220076). De
aanwezige medewerker kijkt dan in de lijst welke tijden mogelijk zijn en
noteert je aanvraag.

Bereid je komst naar Brabant Golf voor! Reserveer dus VOORAF je starttijd!
Je kunt als je al op de club bent aangekomen niet meer reserveren en
dus ook niet spelen!!!!

Reserveren is mogelijk vanaf maandag 11 mei.
Leden kunnen maximaal 2 tijden reserveren, 2 weken van te voren.

Kies voor 9 holes of 18 holes
Houd de website in de gaten voor de laatste nieuws.

2. Aankomst op Brabant Golf
•

Arriveer niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de starttijd, les
of oefensessie.

•

Houd altijd 1 1/2 meter afstand

•

Volg op de parkeerplaats en het voorterrein de aangegeven
looproutes.

•

Ga na de ronde, direct naar de parkeerplaats en naar huis

•

Toiletten in het clubhuis zijn open.

•

Het clubhuis is alleen geopend om af te rekenen en iets te kopen om
mee te nemen de baan in (flesje drinken).

3. Aangepaste golfregels
•

Raak de vlag niet aan. De holes zijn ondiep zodat je de bal er
eenvoudig uit kunt halen.

•

Bunkers: alle bunkerharken zijn verwijderd. De bunker is waste area.
Ligt je bal in een voetstap dan mag je hem op een vergelijkbare plaats
in een geharkt gedeelte plaatsen.

•

Ballenwassers en vuilnisbakken: buiten gebruik. Neem je afval mee
naar huis.

•

Scorekaarten: gebruik een digitale scorekaart, bijvoorbeeld via de app
van hole19 of golf.nl

•

Raak elkaars golfspullen niet aan

•

Desinfecteer de ballenmandjes voor en na gebruik

•

Volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers en marshals op.

4. Algemene voorzorgsmaatregelen
•

Houd 1,5 meter afstand

•

Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes

•

Was vaker je handen

•

Blijf thuis met deze klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 graden

•

Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts (vanaf 38 graden),
benauwdheidsklachten heeft of als je recent in contact bent geweest
met iemand met deze klachten

Tot slot
Laten we aan elkaar denken. Samen weer heerlijk de baan in. Plezier aan
ons mooie spel beleven. Wij hebben er super veel zin in en rekenen op
ieders medewerking om een gezond en sterk te blijven.

Oproep aan alle leden
De jeugdgolf actie gaat gewoon verder. Om zo veel mogelijk jeugd te trekken
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.

Minder vrolijk nieuws
Helaas is de horeca nog gesloten. Hopelijk mag inderdaad na 1 juni het
terras beperkt open, dat verhoogt de gezelligheid in ieder geval aanzienlijk.
Met 30 man op het terras zijn wij voorlopig dik tevreden! Tot die tijd is het
clubhuis alleen open voor toilet bezoek of om af te rekenen en/of een flesje
drinken te kopen om mee te nemen de baan in. Een kopje koffie van te voren
of na afloop zit er dus nog niet in, hopelijk is het weer ons na 1 juni nog net
zo gunstig gezind als nu, zodat we dat op het terras kunnen doen!

Triest nieuws
Eind vorige week bereikte ons het bericht dat ons lid Jan Stolk op 1 mei is
overleden. Jan is 82 jaar geworden en was sinds 2001 lid van Brabant Golf.
Jan was trouw bezoeker van onze baan en liep regelmatig mee met de
herenochtend. In de winter zag je hem niet, dan overwinterde hij in Spanje.

In verband met de huidige situatie zal de uitvaart in besloten kring
plaatsvinden.

En verder....
Gelukkig mogen we weer! Nogmaals, 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 kunnen weer iets, we zien elkaar weer
met enige regelmaat. Hou je vooral aan het protocol,let op alle maatregelen
die genomen zijn en blijf vooral gezond!

Helaas gaat dit nog even niet! Hopelijk weer snel!

