
CORONA UPDATE NGF / NVG 13 OKTOBER 2020 
 
Na alle speculaties van de afgelopen dagen werden vanavond tijdens de persconferentie nieuwe 
maatregelen gepresenteerd met ook de nodige consequenties voor de golfsport. U leest ze in dit 
bericht. De maatregelen gaan morgenavond 14 oktober 22.00 uur in. 
  
Golf 
Golf kan blijven doorgaan op 1,5 meter afstand. We adviseren u het volgende: 

• Werk met starttijden, zodat er doorstroom plaats vindt en geen groepsvorming. 
• Houd toezicht op de 1,5 meter, stel een Corona-coördinator aan. 

Let op, dit is een advies en geen verplichting. 
  
Horeca 
Alle horeca moet helaas sluiten, er zijn geen uitzonderingen hierop. 
Afhalen is wel toegestaan. Zorg dat er geen groepsvorming ontstaat bij het afhalen. 
  
Clubhuis 
Het clubhuis, de golfshop en de toiletten mogen geopend blijven, de volgende restricties gelden: 

• Douches zijn gesloten. 
• Kleedkamers zijn gesloten. 
• Het dragen van een mondkapje wordt verplicht. De exacte datum voor deze verplichting 

volgt. Voor nu blijft het een dringend advies tot de exacte datum van verplichting bekend is. 
• Golfshop mag geopend blijven tot 20.00 uur. 

Zorg te allen tijde voor 1,5 meter afstand en eenrichtingsverkeer. 
  
Jeugd- en najaarscompetitie 
Zowel de jeugd- als najaarscompetitie gaan niet door, deze worden ook niet verplaatst naar een 
nieuwe datum in 2020. 
  
Wedstrijden 
Er is onbekend of wedstrijden 18+ zijn toegestaan. We komen hier zo snel mogelijk op terug. 
  
Voor kinderen tot 18 jaar zijn wedstrijden onderling toegestaan binnen de eigen club. 
  
Training (ovb) 
Voor de training verwachten wij een maximale groepsgrootte van 4 personen. 
Het is ons nog niet duidelijk of dit inclusief of exclusief pro is. We komen er zo snel mogelijk op 
terug. 
  
Binnenruimte 
In binnenruimtes waar u kunt zitten geldt een maximaal aantal van 30 personen. 
We adviseren u alleen bij hoge uitzondering een vergadering / bijeenkomst te organiseren. 
  
Thuiswerken 
Het advies is om thuis te werken tenzij dit niet anders kan, heeft u collega’s / vrijwilligers die het 
werk vanuit huis kunnen doen, neem contact met ze op om dit af te stemmen.  
  
Heeft u vragen? Wij zijn bereikbaar. 
We hopen u snel meer duidelijkheid te verschaffen met betrekking tot wedstrijden en trainingen. 
  
Hartelijke groet, 
 
NGF                       NVG 

 


