
Protocol Boerengolfsport en Boerengolf als recreatie 
 

 

Elke sport wordt gevraagd een sport specifiek protocol te maken gebaseerd op het algemeen 

sportprotocol. Onderstaand protocol beschrijft hoe Boerengolf kan worden uitgeoefend. 

Uitgangspunten 

Onderstaande uitgangspunten zijn de basis voor social distancing binnen de 

Boerengolfaccommodaties: 

 naleven van de 1,5-metermaatregel.  

Uitzondering: kinderen t/m 12 jaar niet noodzakelijk; 

 veilige omgeving voor alle medewerkers, begeleiders en sporters; 

 het bieden van een gezonde activiteit; 

 er is nimmer sprake van rechtstreeks fysiek contact tussen sporter, begeleider en 

medewerker; 

 aanvullende hygiënemaatregelen. 

Corona maatregelen 

Werkwijze: 

* er wordt een beperkt aantal gasten toegelaten 

* op het terrein hanteren wij de 1,5 meter afspraak.  

* voorkom groepsvorming 

* materialen en sanitair worden frequent gereinigd 

* horeca is tijdelijk enkel geopend voor afhaal 

* In het afhaalrestaurant is een mondkapje verplicht 

* toiletten zijn geopend. Hier is één persoon per keer toegestaan 

* medewerkers houden toezicht op het naleven van de regels 

 

Ontvangst: 

* als je met een groepje komt is er maximaal 1 contactpersoon 

* de contactpersoon dient zich te melden bij de bar in het restaurant (mondkapje verplicht) 

* geen handen schudden 

* afstand tot onze medewerkers en andere gasten is minimaal 1,5 meter 

Tijdens activiteiten: 

* houd 1,5 meter afstand, tenzij kinderen onder 12 jaar of gezinsverband 

* houd zeer ruim, minimaal 1,5 meter afstand tot andere bezoekers 

* houd zeer ruim, minimaal 1,5 meter afstand tot onze begeleider 

* maximaal 1 groepje/gezin per hole 
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* begeleider kan de activiteiten stilleggen als de regels niet worden nageleefd. 

* was vooraf en na afloop goed je handen 

 

Afsluiting: 

* we verzoeken je na afloop je te houden aan de 1,5 meter maatregel 

* ook op het parkeerterrein houden we minimaal 1,5 meter afstand 

 

Door het naleven van dit protocol maken we het weer mogelijk op een goede manier te 

genieten van de Boerengolfsport. Veel succes gewenst. #SamenSterk 

Voor uitgebreide informatie zie ook Protocol Verantwoord Sporten en Golf april 2021 van 

de Nederlandse Golf Federatie (www.ngf.nl). 

 

http://www.ngf.nl/

