
VEEL GESTELDE VRAGEN  

Moet ik een starttijd reserveren? 

Ja. Onderdeel van de protocollen op basis waarvan golf voor iedereen weer wordt 
toegestaan, is het verplicht reserveren van starttijden. 

Kan ik op de drivingrange en oefengreens oefenen? 

Dat is volgens het golfprotocol toegestaan maar elke club en baan heeft een eigen regeling, 
omdat de oefenfaciliteiten en de ruimte per club verschillen. Voor elke range en oefengreen 
gelden richtlijnen in verband met de 1,5 meter afstand die we tot anderen moeten houden. 
Verder moeten bijvoorbeeld ballenmandjes na gebruik schoongemaakt worden.  

Zijn lessen voor alle leeftijden weer toegestaan vanaf 11 mei? 

Iedereen boven 18 jaar kan buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar 
(jeugd tot en met 12 jaar hoeft geen 1,5 meter te bewaren). Lesgeven (maximaal 10 
personen) mag ook onder bepaalde voorwaarden. Je club of baan kan je er meer over 
vertellen. 

Mogen er weer clubwedstrijden georganiseerd worden? 

Onder bepaalde voorwaarden kunnen er klassementen bijgehouden worden. Een 
prijsuitreiking is niet toegestaan. In de FAQ voor clubs en banen proberen we deze vraag zo 
duidelijk mogelijk te beantwoorden. 

Kan ik vanaf 11 mei weer qualifying ronden spelen? 

Ja. In het protocol staat: "Alle bunkerharken worden verwijderd en ballenwassers worden 
verwijderd of afgedekt. Bunkers worden uitsluitend door greenkeepers geharkt, bij ligging in 
een voetstap mag de bal worden verplaatst naar een vergelijkbare plek in de bunker die wel 
goed geharkt is." De aanwijzingen in het protocol betreffen echter "recreatief golf": 
vriendschappelijke ronden en dergelijke, ronden die niet meetellen voor de handicap. 

Maar dankzij aangepaste regels is het mogelijk dat jeugdgolfers nu - en volwassenen vanaf 
11 mei - op een veilige manier qualifying ronden spelen (ronden die meetellen voor de 
handicap). Onder welke voorwaarden de clubs qualifying condities kunnen creëren, dat 
wordt uitgelegd in het artikel ngf.nl/coronaregels. Informeer bij je club of baan of er qualifying 
condities zijn. 

Zijn de clubhuizen weer open op 11 mei? 

Nee. De horeca mag mogelijk weer activiteiten gaan ontplooien vanaf 1 juni. We melden hier 
meer over als we meer weten. 

Hoe zit het met mijn contributiegeld? Ik kon een tijd lang niet spelen en trainen. 

De golfsport doet een nadrukkelijk beroep op de solidariteit van alle golfers. Onafhankelijk 

van jouw lidmaatschapsvorm nemen we als Nederlandse sport het standpunt in dat we de 

kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden 

vragen wij – NOS*NSF, de NGF en de andere sportbonden - om jouw solidariteit. Je club of 

https://www.ngf.nl/coronafaq
https://www.ngf.nl/coronaregels


baan heeft nu financiële zorgen. De kosten van clubs en banen lopen immers door, terwijl er 

geen inkomsten zijn van greenfeespelers, evenementen en horeca. En voor golfclubs en -

banen ligt er vooralsnog geen structurele financiële overheidssteun in het verschiet. Daarom 

is het belangrijk om juist nu achter jouw club of baan te staan. Daarmee draag je bij aan de 

continuïteit van je golfaccommodatie, zodat je straks, als de situatie het toelaat, weer kan 

golfen. Wellicht kan je jouw club of baan nu zelfs steunen met jouw expertise of met goede 

ideeën? We kunnen er met z'n allen voor zorgen dat dat clubs niet in grotere problemen 

komen dan de problemen die er nu al zijn. Heb je zelf nu grote financiële problemen? Treed 

dan in overleg met je club over een oplossing. 

Hoe kan ik als golfer voorkomen dat ik besmet raak of dat ik anderen besmet? 

Betrouwbare tips vind je op de website van het RIVM. Volg ze op en draag op deze manier 
zo goed mogelijk bij aan het indammen van het coronavirus. 

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen: 

 Blijf zoveel mogelijk thuis 
 Houd 1,5 afstand van anderen 
 Was je handen regelmatig met water en zeep 
 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
 Gebruik papieren zakdoekjes 

Lees op Rijksoverheid.nl alle maatregelen tegen coronavirus. 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-de-aanpak-van-het-nieuwe-coronavirus-in-nederland

