Protocol Verantwoord Sporten april 2020
Dit algemene protocol voor de sport is in samenwerking tot stand gekomen door het Platform Ondernemende
Sportaanbieders (POS) en hun aangesloten brancheorganisaties in de sport, MKB-Nederland, Ministerie van Economische
Zaken & Klimaat, FNV en in afstemming met NOC*NSF. Het protocol wordt medeondertekend door de Koninklijke
Nederlandse Lawn Tennisbond, de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie en de Koninklijke Nederlandse Golf
Federatie.
Sportaccommodaties werken toe naar een gefaseerde en verantwoorde openstelling van de faciliteiten. Naast de 1,5 meter
maatregel zal de sport elke nieuwe stap baseren op de geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen
van de regering en overheden.
Prof. Dr. M.J.M. (Mai) Chin A Paw, Sociale Geneeskunde VU ondersteunt dit initiatief: “Regelmatige lichaamsbeweging is
goed voor zowel de fysieke als mentale gezondheid: Bewegen helpt om de kans te verkleinen op hoge bloeddruk, hart- en
vaatzieken, longklachten, depressie, suikerziekte en vele andere chronische aandoeningen.
En meer specifiek voor Corona: lichaamsbeweging stimuleert je immuunsysteem, verbetert de conditie van hart en longen,
verbetert je humeur en vermindert gevoelens van angst en stress.
Voor kinderen is lichaamsbeweging essentieel voor een optimale groei en ontwikkeling. Ik pleit er dan ook voor dat
sportaccommodaties zo snel als mogelijk weer op een verantwoorde manier worden geopend. De opzet van het Platform
Ondernemende Sportaanbieders is een goed initiatief hiervoor.”
Dit protocol bestaat uit twee onderdelen. Een algemeen deel voor de sport in het algemeen aangevuld met een meer
specifiek onderdeel per type sport.
Preambule
1.
2.
3.
4.
5.

Deze afspraken gelden voor sportactiviteiten waarbij er geen sprake is van fysiek contact tussen de sporters en/of
hun begeleiders.
Uitgangspunt is dat de voorwaarden en maatregelen waarop de sportactiviteiten kunnen worden bedreven helder
en hanteerbaar moeten zijn voor alle sportaccommodaties, medewerkers en sporters.
Voor specifieke maatregelen wordt verwezen naar de branche-specifieke voorlichting.
Ondernemers, verenigingen en sporters houden zich aan de RIVM-richtlijnen.
Brancheorganisaties, sportbonden, sportaccommodaties, sportverenigingen en overheid communiceren over de
afspraken. Sportaccommodaties maken afspraken zichtbaar op de sportaccommodatie.

Protocol Bepalingen
Voor de ondernemers:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Hygiëneregels hangen bij de ingang van de sportaccommodatie en worden binnen herhaald.
Regels voor sporters staan op de website (pop-up en/of homepage).
Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden en zorg hiertoe voor maximaal 1 persoon per m2.
Stimuleer bezoekers verspreid over de dag op zo rustig mogelijke momenten te komen door hen van tevoren hun
bezoek te laten reserveren. Gebruik hiervoor uw website, eventuele app en andere vormen van communicatie.
Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan, zoals administratieve
werkzaamheden, maken roosters, personen bellen, etc.
Zorg in ruimtes waar dit nodig is voor persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een kuchscherm, handschoenen,
bril.
Zorg ervoor dat contactpunten ieder uur schoon worden gemaakt nadat er sporters zijn geweest: denk hierbij aan
de pinterminal, deurknoppen en andere contactoppervlakten. Reinig ook objecten die aangeraakt kunnen worden
door klanten en bezoekers zoals prullenbakken, ed. 5 maal per dag.
Stel een corona-verantwoordelijke aan. Deze persoon ziet toe op de handhaving van de regels door medewerkers en
sporters en spreekt hen hierop aan. Deze persoon kan sporters en medewerkers met ziekteverschijnselen naar huis
sturen.
Geef medewerkers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse locaties van de
sportaccommodatie moet worden uitgevoerd.
Geef medewerkers de instructie dat zij sporters moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de
regels.
Werk in vaste teams
Zorg voor handhaving van de regels in en om het bedrijf.
Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Voor de medewerkers en de ondernemers:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan.
Medewerkers die tot een risicogroep behoren en zwangere medewerkers werken zoveel mogelijk thuis.
Houd 1,5 meter afstand.
Schud geen handen.
Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.
Was je handen min. 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen
met het openbaar vervoer, na het schoonmaken.
Deel je werkbenodigdheden niet met anderen of desinfecteer voor overdacht.
Houd spullen, materieel, gereedschap en PBM’s schoon. Maak deze 4 maal per dag schoon.
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
verhoging (vanaf 38 C°).
Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.

Voor de sporters:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Houd 1,5 meter afstand.
Kom alleen op afspraak of met een reservering.
Reis alleen of reis alleen met personen uit jouw huishouden.
Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie, bijvoorbeeld te voet, met de fiets of eigen
auto.
Kom niet eerder dan het gereserveerde tijdstip op de accommodatie, tenzij anders aangegeven in het sport
specifieke protocol.
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
verhoging (vanaf 38 C°).
Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
Schud geen handen.
Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen materiaal, zoals sportkleding, matjes, bidons, handschoenen, etc.
Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
Ga voorafgaand aan de afspraak/het bezoek thuis naar het toilet.
Was voorafgaand aan de afspraak/het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden.
Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel).
Verlaat direct na het sporten de accommodatie.

Voor leveranciers:

1.
2.
3.
4.
5.

Houd 1,5 meter afstand.
Meld een kwartier voor tijd wanneer je arriveert.
Draag handschoenen.
Spreek vooraf af waar de spullen geplaatst worden
Overweeg bezorging tot de deur.

Branche-specifieke aanvulling 16 april 2020: Golfsport
Deze branche-specifieke aanvulling voor de golfsport is in samenwerking tot stand gekomen door Nederlandse Golf Federatie
(NGF), Nederlandse Vereniging Golfaccommodaties (NVG), MKB- Nederland, Ministerie van Economische Zaken & Klimaat,
FNV.
Vanaf het moment dat de golfaccommodaties weer opengaan voor publiek staat veiligheid voorop voor onze sporters en
medewerkers. We vinden het belangrijk om in de periode dat het voor mensen lastig is om actief bezig te zijn een lichtpuntje
te zijn.
De eerste periode vanaf opening zal alles beperkt zijn. NGF en NVG zullen aan haar leden nadrukkelijk rekenschap geven van
de (nieuwe) voorwaarden van een 1,5 meter samenleving, een en ander via de protocol bepalingen zoals hierboven
geschetst. Binnen deze protocol bepalingen zullen aanpassingen gemaakt moeten worden m.b.t. bijvoorbeeld het online
reserveren van de starttijd, de maximaal toegestane capaciteit op de baan, e.d. Hierdoor kunnen we iedereen weer op een
veilige en prettige manier ontvangen op de golfaccommodatie.
De golfsport wordt in de buitenlucht beoefend. De horecafaciliteiten blijven gesloten. NGF en NVG adviseren en
ondersteunen haar leden om hiertoe een Social Distancing procedure met aangescherpte hygiëne- en veiligheidsmaatregelen
op te stellen. NGF en NVG zullen daartoe een voorbeeld procedure opstellen waardoor leden dit snel kunnen implementeren
en zullen dit zo lang als nodig is, moeten blijven uitvoeren.
Door de golfaccommodaties met de bijbehorende beperkende maatregelen te openen, kunnen we naast een vertrouwd,
gezond en actief uitje tevens continuïteit aan onze medewerkers bieden om van daaruit continuïteit voor de
golfaccommodaties zelf te creëren (investering in de toekomst).
Social Distancing
Het spreiden van de sporters gedurende het gehele bezoek. Het minimaliseren van het contact tussen sporters onderling en
tussen medewerkers en sporters. We kunnen hierin de 1,5 meter regel probleemloos ten uitvoer brengen.
Uitgangspunten
Onderstaande uitgangspunten zijn de basis voor Social Distancing binnen de golfaccommodaties:
• Veilige omgeving voor alle medewerkers en sporters.
• Het bieden van een gezonde activiteit.
• Naleven van de 1,5 meter maatregel.
• Er is nimmer sprake van rechtstreeks fysiek contact tussen sporter en medewerker.
• Aanvullende hygiëne maatregelen.
Gefaseerde opening
Fase 1:
beperkte opening golffaciliteiten buiten, beperkte opening clubhuis, horeca alleen op basis van afhaal,
kleedkamers gesloten.

Fase 2:

beperkte opening zoals in fase 1 plus beperkte opening horeca aan de hand van relevante protocol horeca

Fase 3:

reguliere opening

1.

Acties voor de golfbaan

•

Stel reserveren van starttijden verplicht. Dit kunt u online beschikbaar stellen via golf.nl, via uw softwareleverancier
en/of telefonisch. Breng uw golfers hiervan op de hoogte. Hierdoor wordt het aantal sporters beheersbaar
waardoor contact- en wachtmomenten voor de sporters op de golfaccommodatie vermindert.

•

Om het aantal sporters terug te brengen mogen er per starttijd maximaal drie deelnemers in een flight.
Daarnaast is het interval tussen de starttijden minstens 8 minuten. Sporters mogen niet eerder dan 15 minuten voor
aanvang van de starttijd naar de accommodatie komen. Hiermee zal de toestroom beheersbaar blijven en zullen er
maximaal 45 sporters aanwezig zijn per 9 holes op gemiddeld 25 hectare.

•

Zolang er geen passend protocol is voor de horeca vanuit RIVM zijn clubhuis, terras, douches, kleedruimtes en
overige indoor faciliteiten gesloten. De tassen/lockerruimte, shop, receptie en toiletten zijn wel bereikbaar. Geef in
deze ruimte het maximumaantal klanten aan dat tegelijkertijd in de winkel mag zijn. Richtlijn is maximaal 1 klant per
10 vierkante meter vloeroppervlak.

•

Hang posters op de ramen en deuren van het clubhuis over de hygiëneregels en de gewijzigde regels op de
golfaccommodatie. De posters zijn door de NGF en NVG ontwikkeld en kan je uitprinten. Hang deze bij de ingang
van het clubhuis, bij de receptie, shop. Plaats bij de eerste afslag, driving range en oefengreens een bord met daarin
de vermelding van 1,5m afstand houden en de overige regels die gelden op de baan.

•

Sluit deuren af waar sporters niet mogen komen en geef op de deur aan dat deze afgesloten zijn. Breng in kaart
welke deuren open kunnen blijven staan zodat er minder aangeraakt hoeft te worden. Zorg dat er vanuit de
parkeerplaats naar de eerste afslag, oefengreen of driving range geen oppervlakten aangeraakt hoeven worden.

•

Breng eenrichtingsverkeer aan in ruimten zodat het makkelijker is 1.5 m afstand te houden ook als je beweegt. Zorg
ook dat er waar mogelijk eenrichtingsverkeer gemaakt wordt naar de driving range, oefengreens en eerste afslag. En
zorg voor eenrichtingsverkeer bij het verlaten van de accommodatie.

•

Breng wachtlijnen aan op de grond 1,5m voor eventuele wachtrijen. Dit moet bij de eerste afslag, driving range,
oefengreens en receptie.

•

Geef per ruimte aan hoeveel sporters er maximaal aanwezig mogen zijn. Voor de winkel en de receptie geldt 1
persoon per 10 vierkante meter. Voor de oefengreens geldt 1 persoon per 30 vierkante meter.

•

Hang handsanitizer op bij betreden van het clubhuis.

•

Markeer de 1,5 meter afstand voor de kassa/balie en geef wachtlijnen aan. Plaats plastic schermen bij de receptie
als 1,5 meter afstand niet gehaald kan worden. En zorg (waar nodig) voor persoonlijke beschermingsmiddelen zoals
mondkapje, handschoenen of bril.

•

Zorg voor maximale hygiëne, vooral de pinterminal, deurknoppen en andere contactoppervlakten moeten minimaal
5 maal per dag gedesinfecteerd worden.

•

Zorg voor desinfectiemateriaal bij golfbuggy, ballenmandjes of andere attributen die door meerdere mensen wordt
gebuikt.

•

Per golfaccommodatie is een medewerker verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. Dit kan bijvoorbeeld
een marshal zijn.

2.

Veiligheid & hygiëne voor medewerkers

•

•

•

•
•
•
•
•

Personeelsinstructie
Om de veiligheid van sporters maar zeker ook van personeel te kunnen garanderen, is een adequate training van het
personeel van groot belang. Zorg daarom voordat de golfaccommodatie opengaat voor een goede uitleg met
betrekking tot alle processen in en rondom de accommodatie. Denk hierbij aan het maken van een beknopt
instructieboekje waarin de processen zo goed mogelijk worden beschreven. Daarnaast adviseren NGF en NVG ook
om 1 op 1 gesprekken te laten voeren tussen managers en personeel, hierin kan alles rondom veiligheid worden
besproken, daarnaast creëert dit op voorhand al meer duidelijkheid voor personeel.
Handhaving door personeel
Door het management wordt duidelijk gemaakt dat personeel rugdekking heeft om sporters aan te spreken op het
schenden van de regels en hen uiteindelijk de toegang tot de accommodatie te ontzeggen wanneer geen gehoor
wordt gegeven aan de ingestelde regels. Dit kan derhalve ook meegenomen worden in 1 op 1 gesprekken met
medewerkers.
Extra bescherming medewerkers
Faciliteer voor medewerkers extra materialen zoals de kuchschermen indien 1,5 afstand van sporters niet
georganiseerd kan worden en het gebruik van hygiëne handschoenen. Daarnaast worden de medewerkers voorzien
van extra hygiëne instructies.
PIN only
Er kan alleen met pin betaald worden. Cash betalingen worden niet geaccepteerd.
Desinfectie
Plaats op meerdere plaatsen op de accommodatie desinfectiemiddelen voor sporters en medewerkers. Gebruik
papieren handdoekjes en leeg 3 maal per dag de prullenbak.
Extra schoonmaak
Alle deurknoppen en andere handcontactpunten moeten minimaal 5 maal per dag worden gereinigd.
Toiletten
De toiletten worden 6 maal per dag schoongemaakt. Zorg voor een aftekenlijst op het toilet. Toiletten in de baan
zijn gesloten.
Naleving
Per golfaccommodatie is een medewerker verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. Dit kan bijvoorbeeld
een marshal zijn.

3.

Veiligheid & hygiëne voor sporters

•

•

•
•

•
•

•

Contactoppervlakten verminderen
Om te voorkomen dat vlaggenstokken worden aangeraakt moeten aanpassingen worden getroffen. Drie
mogelijkheden:
o de holecups worden boven de grond geheven zodat de bal niet uitgeholed kan worden en deze niet uit de
hole opgepakt hoeft te worden.
o de holecups worden omgedraaid, waardoor de bal aan het oppervlak blijft.
o Plaats extra ringen in de hole waardoor de bal niet uitgeholed kan worden.
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.
Huur golfbuggy
Per gedesinfecteerde golfbuggy maximaal 1 persoon. Er mogen 2 personen in de golfbuggy als deze uit hetzelfde
huishouden komen. De golfbaan zorgt voor spray voor de golfer om de buggy voor en na gebruik mee te
desinfecteren. Huur van golfsets is niet mogelijk.
Scorekaarten
Gebruik digitale scorekaarten promoten via app golf.nl en leg fysieke scorekaarten bij de eerste tee.
Golfles
Les is alleen 1 op 1 mogelijk en zonder toeschouwers. Golfles mag met meer personen als deze uit hetzelfde
huishouden komen. Aankomst op de golfbaan niet eerder dan 15 minuten voor de les en na afloop van de golfles
direct naar huis.
Driving range
Matten om en om geopend. Ballenmandjes worden gedesinfecteerd door golfer. Golfbaan stelt desinfectiemateriaal
beschikbaar.
Oefengreens
Putting-, pitching-, chippinggreens en bunkers zijn open maar met maximaal aantal spelers. Hier wordt gerekend
met maximaal 1 persoon per 30 vierkante meter. Het maximaal aantal spelers wordt bij het gebied aangegeven door
middel van een bord.
Naleving
Per golfaccommodatie is een medewerker verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. Dit kan bijvoorbeeld
een marshal zijn.

4.

Regels voor de individuele golfer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Houd 1,5 meter afstand.
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
verhoging (vanaf 38 C°)
Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten
Reserveer vooraf je starttijd. Dit is verplicht. Afhankelijk van de golfbaan kan dit online, telefonisch.
Arriveer niet eerder dan 15 minuten voor aanvangstijd van les, oefensessie range of starttijd.
Was voor en na het golfen je handen.
Houd gelijke tred met andere flights, bij oponthoud bal oppakken en doorlopen.
Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen.
Raak de vlaggenstok niet aan.
Ga na het voltooien van de ronde of les meteen weer naar huis.
Volg de aanwijzingen van het personeel.

Bericht naar de sporters bij opening baan/ bevestiging bij reservering starttijd

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Online reserveren
Interval is 8 min
Max 3-ball
Aanwezigheid max 15 min vooraf
Clubhuis, terras, douches, kleedruimte zijn dicht
Tassen/lockerruimte, shop, receptie zijn open. Let op! Pinbetaling verplicht.
Beperkte mogelijkheid voor oefenfaciliteiten
Golfbuggy voor 1 persoon of 2 personen wanneer uit hetzelfde huishouden.
Huur van golfsets is niet mogelijk.
Gebruik zoveel mogelijk digitale scorekaarten via de app golf.nl.
Ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet. Toilet bij clubhuis open. Toilet in de baan dicht.
Driving range: de driving range is beperkt geopend, met de helft van de matten open (om/om).
Regels RIVM (hygiëne / afstand/ horeca)
o Houd 1,5 meter afstand.
o Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest, verhoging (vanaf 38 C°)
o Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (tot 38 C°) en/of benauwdheidsklachten
o Was voor en na het golfen je handen.
o Houd gelijke tred met andere flights, bij oponthoud bal oppakken en doorlopen.
o Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen.
o Raak de vlaggenstok niet aan.
o Ga na het voltooien van de ronde of les meteen weer naar huis.
o Volg de aanwijzingen van het personeel.

Posters op de golfaccommodatie en in de baan

•
•
•
•
•
•

Geen voorrang verlenen, hou afstand
Raak geen vlaggenstok of andere voorwerpen aan (anders dan je eigen spullen).
Bunkers worden behandeld als waste area (geen harken). 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
Toiletten in de baan zijn gesloten
De hole: De holecups worden boven de grond geheven zodat de bal niet uitgeholed kan worden en deze niet uit de
hole opgepakt hoeft te worden.
Ballenwassers verwijderd of afgedekt.

•
•

Vuilnisbakken verwijderd of afgedekt.
Ballenmandjes worden gedesinfecteerd door golfer. Golfbaan stelt desinfectiemateriaal beschikbaar.

In de praktijk

