
Beste mensen,  

Gelukkig was het lange tijd niet nodig om jullie te berichten over coronamaatregelen van de overheid en 
de implicaties hiervan voor golf. Maar nu is toch een moment aangebroken om hier weer aandacht voor te 
vragen. 
De aanleiding: de ‘najaarsgolf’ is begonnen. Dat wil zeggen dat het aantal besmettingen met het 
coronavirus en het aantal ziekenhuisopnames weer flink toeneemt. Er zijn vooralsnog gelukkig relatief 
weinig IC-opnames, maar er is geen zekerheid of dit zo blijft.  
Het uitgangspunt van de langetermijnaanpak corona, in september bekendgemaakt, is om de samenleving 
open te houden. Daarom benadrukt het RIVM nu dat er nog steeds basisadviezen zijn en dat het in deze 
periode extra belangrijk is om die te volgen. 
In september heeft de regering ook uitgesproken dat iedereen een verantwoordelijkheid heeft bij het in 
toom houden van het virus. En daarom is het voor golfclubs en -banen belangrijk om de basisadviezen 
actief onder de aandacht te brengen bij golfers. Daarmee houden we de golfsport veilig en beschermen we 
kwetsbare groepen. 

De adviezen om verspreiding van het coronavirus te beperken zijn te vinden op rijksoverheid.nl. Dit zijn 
de belangrijkste: 

Heb je klachten? Blijf thuis en doe een zelftest. 
Heb je corona? Ga in isolatie. 
Haal je (herhaal)prik tegen corona. Ook als je verder helemaal gezond bent. 
Je bent niet verplicht om 1,5 meter afstand te houden. Maar het blijft wel een veilige afstand. Geef elkaar 
de ruimte. 
Was regelmatig je handen en hoest en nies in je elleboog. 
 
Voor golfclubs en -banen zelf zijn dit de belangrijke adviezen: 

Zorg voor voldoende frisse lucht. Zorg dat regelmatig wordt gelucht. In horeca en in andere ruimtes waar 
mensen samenkomen geldt: zet ramen open. Ventileren is een van de belangrijkste maatregelen om de 
kans op besmettingen te verlagen. 
Zorg voor een ruime opzet van clubhuisruimtes, het restaurant en terrassen. 
Plaats bij ingangen desinfecterende handgel. 
Werk met schoonmaakroosters om kleedkamers, douches en toiletten te reinigen. 
Mochten er vragen zijn, dan vernemen wij het graag. 

Hartelijke groet, 
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