
                                                                                       

 

Geachte leden en gasten, 

 

We mogen weer golfen. Premier Rutte gaf aan dat golfbanen weer open mogen gaan en dat pleziert ieder 

lid van de KGC. Er zijn wel veel voorwaarden. 

 

Het is van het allergrootste belang dat iedere speler gezond is en blijft. Het is voor de Keppelse van groot 

belang dat we voldoen aan de voorwaarden die het kabinet ons stelt. Het bestuur kan alleen aan de 

gestelde regels voldoen door medewerking van al haar leden. De Gemeente Bronckhorst heeft ons op 

basis van deze bestuursbrief toestemming gegeven met ingang van 11 mei 2020 de golfbaan weer te 

openen. De gemeente heeft ook het recht van handhaven. 

 

De belangrijkste verandering voor de Keppelse is dat vooraf een starttijd gereserveerd moet worden. Niet 

gereserveerd is NIET spelen, u wordt weggestuurd. Spontaan naar de baan komen, kan echt niet.  

De wijze waarop de reservering plaatsvindt wordt verderop in deze brief toegelicht. 

 

Wat zijn de voorwaarden en genomen maatregelen? 

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. Houd 1 ½ meter afstand 
 

Voordat je naar de Keppelse gaat 

• blijf thuis als je éen van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid of koorts 

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten 
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer golfen 

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 
Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je 
thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact 

• was voor je naar de Keppelse gaat thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden 

• maak geen gebruik van het openbaar vervoer om naar de Keppelse te gaan. Reis alleen of kom 
met één persoon uit jouw huishouden. Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de 
Keppelse 

 

Buiten de baan  

• het clubhuis is op de toiletten en het secretariaat na gesloten. De route naar de toiletten is met 
linten aangegeven. De deuropening naar het secretariaat is ook met een lint afgesloten. Ga 
voordat je naar de Keppelse gaat thuis naar het toilet; 

• het restaurant is gesloten 

• de toiletten worden 2 keer per dag gereinigd. 

• de kleedkamers zijn gesloten: je kunt niet douchen 

• de toiletten bij de greenkeepersloods zijn open 

• op veel plaatsen hangen waarschuwingsposters en stickers 

• er staan desinfecterende middelen vóór en in het clubhuis, vóór en in de tassenloods en vóór en in 
de driving range. Hetzelfde geldt voort de berging van de handicarts. Er staan middelen om de 
handicart te ontsmetten. In de handicart ligt  een instructie hoe en wat ontsmet kan en mag worden 

• kom niet eerder dan 10 minuten voor het afslaan aan op de baan en ga direct na het golfen naar 
huis   

• handicarts kunnen gebruikt worden door één persoon. Bij personen uit één huishouden zijn 2 
personen toegestaan 

 

 

 



 

   

  

 

 

Spelen in de baan 

• verplichte reservering van starttijd 

• starten is alleen toegestaan vanaf hole 1  

• daarbij is de keuze voor 9 of 18 holes mogelijk 

• vanaf hole 10 mag er NIET gestart worden 

• voor hole 1 zijn wachtlijnen aangebracht 

• flights van 2 of 3 

• bij hole 1 staat van 8.00 tot 17.00 uur een starter. De starter controleert of je gereserveerd hebt. 
Op de aangegeven tijd mag je afslaan 

• vanaf 06.00 uur tot aan 22.00 uur kan gespeeld worden. De laatste starttijd voor 18 holers is 18.00 
uur en voor 9 holers 20.00 uur. Het clubhuis is vóór 09.00 uur en ná 17.00 uur gesloten De starter 
is aanwezig van 08.00 uur tot 17.00 uur. We zullen steekproefsgewijs controleren in de tijdsvakken 
dat er geen starter aanwezig is 

• als je niet gereserveerd hebt mag je NIET starten 

• het bestuur heeft de starters geautoriseerd om toegang van spelers te weigeren. Dat is afgelopen 
dagen ook gebeurd. Wees op tijd bij hole 1! 

• de starters mogen aan de spelers vragen hun lidmaatschapskaartje te tonen 

• het bestuur zal dissidenten aanspreken  

• om de 10 minuten wordt gestart 

• scorekaarten zijn niet beschikbaar 

• de baan is qualifying. Zie verder bij de tekst “De Keppelse is qualifying” 

• om de doorstroom maximaal te maken, wordt er niet gezocht naar ballen 

• een flight passeren is niet toegestaan 

• op ieder afslag is een ruimte gemarkeerd die garandeert dat de medespeler op meer dan 1 ½ 
meter staat       

• er is weer een vlag in de hole 

• in de baan zijn géén prullenbakken 

• in de baan zijn géen ballenwassers 

• bij de bunkers liggen géén harken 

• ieder gebruikt eigen materiaal: leen geen clubs of ballen van elkaar 

• wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis 
 

 
 

De Keppelse is qualifying 

• De vlaggen zijn voorzien van een insert zodat de bal en de vlag niet met de handen behoeft 
aangeraakt te worden 

• Bij hole 1 wordt gedemonstreerd hoe omgegaan moet worden met het insert 

• De vlag mag niet uit de hole verwijderd worden 

• De bijzondere regels die onze baan qualifying maken, zijn in de bijlage beschreven. Het betreft 
regels voor de bunkers, vlaggenstok, uitholen en score 

• Het is mogelijk het regelexamen digitaal af te nemen 

 

 

 



 

   

  

 

Toezichthouder 

• Iedere dag van 9.00 tot 17.00 ur is er een toezichthouder aanwezig 

• De toezichthouder is namens het bestuur eindverantwoordelijk voor het handhaven van de 
maatregelen 

• De toezichthouder beschikt over een AED. Het telefoonnummer van de toezichthouder is 06 
57629405 

 

Hygiënemaatregelen: 

• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden. De 
neiging bestaat bij het lopen in de baan dichter bij elkaar te gaan lopen van de voorgeschreven 1 
½ m. Wees alert 

• op veel plaatsen staan ontsmettingsmiddelen 

• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes 

• was thuis je handen met water en zeep na bezoek aan de Keppelse 

• vermijd het aanraken van je gezicht 

• schud geen handen voorafgaand en na afronding van het golfen 

Trainen en gebruik oefenfaciliteiten: 

• individuele en groepslessen zijn mogelijk. Ook weer met inachtneming van de 1 ½ m. De academie 
start met zomertrainingen in groepen van 4 tot 6 personen 

• voor het gebruik van de driving range en oefengreens moet u zich vooraf melden bij het 
secretariaat of de toezichthouder. In de tijden dat zij niet aanwezig zijn bent u zelf verantwoordelijk. 
Houd u aan de regels. Er wordt steeksproefgewijs gecontroleerd 

• in het overdekte gedeelte van de driving range is een eenrichtingsroute aangebracht 

• bij de ballenautomaat en de deuren staan ontsmettingsmiddelen 

• op de driving range buiten zijn strepen aangebracht zodat de 1 ½ meter gegarandeerd is 

• ook op de oefengreens staan géén vlaggen 

• op de oefengreens wordt uitgegaan van 30 m2 per persoon  

• in de shop mogen naast de pro maximaal 2 personen aanwezig zijn 

• Niet-leden die alleen gebruik maken van de oefenfaciliteiten melden zich bij het secretariaat om 
daar een label voor gebruik van de oefenfaciliteiten van de oefenfaciliteiten te kopen 

•  

 

Organisatorische maatregelen: 

• In ieder geval tot 1 juni zijn alle wedstrijden afgelast. Er zijn geen heren- en damesmiddag, geen 
rabbitochtend en -donderdagavond tot 1 juni. Komende tijd beraden we ons over de volgende 
stappen 

• De jeugd tot 18 jaar heeft een aparte brief ontvangen 

• We onderzoeken de mogelijkheden om vanaf 17.00 uur golfactiviteiten te organiseren die 
aansluiten op de gewone activiteiten van de rabbitcommissie, herencommissie enz. 

 



 

   

  

 

 

Instructie om in te schrijven voor leden: 

Op de site staat een uitgebreide instructie. Op de app kan maximaal 5 dagen vooraf worden gereserveerd 

waarbij de actuele dag meetelt als 1e dag. 

Als op de webapp bijvoorbeeld 11.00 uur niet zichtbaar is, betekent dat die tijd door 3 personen 

gereserveerd is. In geval van 1 of 2 spelers is dat zichtbaar aan het aantal rode streepjes. Het is mogelijk 

na overleg aan te schuiven bij een 1 of 2 bal 

 

Tenslotte: 

Per dag wordt een persoon belast met het toezicht op het Coronaproof zijn van de Keppelse 

De ervaringen die per dag worden opgedaan kunnen leiden tot aanpassingen van de maatregelen zoals in 

deze brief beschreven 

 

Namens het bestuur, 

Leo van Beek, secretaris 

9 mei 2020 

 


