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Rosendaelsche Golf Protocol Verantwoord Sporten 01 september 2021 

 

Algemeen 

 

● Desinfecteer uw handen bij binnenkomst van het clubhuis, stokkenkelder, restaurant 

en/of shop. 

● Bij bezetting van het secretariaat is het noodnummer van de Rosendaelsche Golfclub be-

reikbaar voor     Bedrijfs Hulp Verlening. Op de overige uren en dagen dat zij niet aanwe-

zig zijn, dient men direct contact op te nemen met 1-1-2.  

● Kleedkamers en toiletten zijn beschikbaar. Leden wordt gevraagd de toiletten na gebruik 

schoon te maken. Tevens kan hier een flesje water gevuld worden. 

● De Stokkenloods alleen toegankelijk via de ingang bij shop (handsfree) 

● Denkt u er ook aan om ‘ruim’ te parkeren 

● De landelijk bekende Corona maatregelen (1,5m afstand, schud geen handen, hoest en 

nies in je elleboog, enz. enz.) zijn op het hele terrein, 1 op 1 van toepassing. 

 

Golfbaan 

Vanaf 1 september is het hybride starttijden systeem van start gegaan. Dit betekent dat er 

grotendeels weer gebruik gemaakt gaat worden van de ballengoot, met uitzondering van de 

starttijdenblokken. 

Wanneer het druk is op en rond de tee, blijf dan niet bij de tee staan, maar wacht in het res-

taurant of ga naar het oefengebied om te grote groepsvorming te voorkomen.  

 

• Op het grote informatiebord bij tee 1 en het kleine informatiebord wordt weergege-

ven als de tee(s) gesloten zijn in verband met een wedstrijd of een groep. Kijk hier 

goed naar voordat u afslaat! 

Thuis kunnen de leden deze informatie terugvinden op de website van de rosen-

daelsche: www.rosendaelsche.nl/agenda-baan. Zowel via de baanbezetting als via de 

agenda kan bekeken worden op welke tijdstippen de baan reeds gereserveerd is.  

• Sportaccommodaties zijn nog steeds verplicht om iedereen te registeren. Dit in ver-

band met mogelijk bron- en contactonderzoek wanneer een bezoeker van de golf-

baan coronapositief blijkt te zijn. U registreren kan via de QR-code welke bij de af-

slagplaatsen van hole 1 en hole 10 hangen. Mocht u hier niet uitkomen, vraag dan 

gerust assistentie aan het secretariaat.  

• Afslaan op hole 1 en hole 10 mag pas als de voorliggende flight de green heeft verla-

ten.  

http://www.rosendaelsche.nl/agenda-baan
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• Gasten blijven welkom; ook buiten de starttijdblokken. Ze maken op dat moment net 

als de leden gebruik van de ballengoot (en boeken dus een circa tijd). 

• U mag weer in een vierbal spelen. Speel wel in een vlot tempo door en houd aansluti-

ing met de voorgaande flight.  

• Doorlaten is toegestaan 

• Neemt u zoveel mogelijk uw afval vanuit de baan mee terug naar het clubhuis.  

 

Starttijdenblok: 

• Per dag is er 2 uur de mogelijkheid om een starttijd te boeken op hole 1, voor zowel 

9 holes of 18 holes.  

• Er kan geen starttijd geboekt worden op hole 10.  

• Het starttijdenblok kan door zowel leden als gasten gebruikt worden. Binnen het 

starttijdenblok hebben degene met een geboekte tijd standing. 

• Binnen het starttijdenblok is het niet toegestaan om met een vierbal te spelen, een 

flight van 3 personen is het maximum. 

• Leden kunnen maximaal één starttijd per 7 dagen boeken en maximaal 14 dagen 

vooruit. 

• De beschikbare tijden voor het starttijdenblok zijn terug te vinden in de online 

agenda voor leden. 

 

Maandag         13.00 – 15.00 uur 

Dinsdag          13:00 – 15.00 uur 

Woensdag       09.00 – 10.00 uur + 14.00 – 15.00 uur 

Donderdag      10.00 – 12.00 uur 

Vrijdag            13.00 – 15.00 uur 

Zaterdag         13.00 – 15.00 uur 

Zondag           13.00 – 15.00 uur. 
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Restaurant 

Het restaurant is weer geopend volgens de normale openingstijden, met uitzondering van de 
sluitingstijd, welke momenteel tot uiterlijk 00:00 uur is.  
In het restaurant geldt het protocol wat door de overheid is bepaald: 
 

• Een vaste zitplaats is verplicht. Dit mag ook een zitplaats aan de bar zijn. 

• Bezoekers houden 1.5 meter afstand van elkaar. 

• Dit in verband met mogelijk bron- en contactonderzoek wanneer een bezoeker van 
de golfbaan coronapositief blijkt te zijn. Dit mag ook 1 persoon van het gezelschap 
zijn.  

• Entertainment is niet toegestaan, optredens en beeldschermen mogen niet. Even-
eens mag er geen harde muziek gedraaid worden.  

 

Oefenfaciliteiten 
 
De Driving Range is dagelijks geopend van zonsopgang tot zonsondergang. 
Bezoekers dienen zich vooraf te melden bij de shop of secretariaat om een dagkaart te ko-
pen. 
Bij de ballenautomaat is desinfectiemateriaal te vinden voor de manden of de klikka’s bij de 
oefengreen. 
Ook hiervoor geldt dat u zich dient te registreren voordat u gebruikt maakt van de facilitei-
ten in verband met bron- en contactonderzoek van GGD bij een mogelijke uitbraak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Er is een zero tolerance beleid. Niet naleven van de protocollen betekent dat het bestuur aan u sancties oplegt 
conform artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement Vereniging Rosendaelsche Golfclub per 27 november 2018. 
De gemeente zal controleren op naleving van de regels. Bij overtreding van de regels door een lid zullen de fi-
nanciële consequenties voor de Rosendaelsche Golfclub (denk aan boetes van overheid) 1 op 1 doorbelast wor-
den. Overtreding van de regels heeft ook tot gevolg een schorsing van twee maanden van het betreffende lid . 


