
 

 

 
 

22-09-2021 

Veranderingen t.o.v. vorige versie zijn in oranje 

Algemeen protocol verantwoord sporten 

Inleiding  
Dit protocol gaat uit van de per 25 september 2021 geldende landelijke maatregelen en zal indien die in de 
komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast.  
 
Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnen-sportaccommodaties en in de 
openbare ruimte. Het protocol is inhoudelijk in lijn met de tijdelijke wet COVID-19, geldend van 27-11-2020 t/m 
heden. 
 
Onderstaand kort een aantal algemene richtlijnen vanuit de Rijksoverheid waarna een aantal onderwerpen 
volgen: vereniging en accommodatie, wedstrijden, training, trainer/coach, uitzonderingen en eventuele 
besmetting. 
 

Richtlijnen algemeen 
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd op de landelijk 
geldende maatregelen. 
 

• heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen; 

• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van 
reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;  

• houd 1,5m afstand van anderen; 

• vermijd drukte;  

• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie; 

• schud geen handen;  

• neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht; 

• de gezondheidscheck is alleen verplicht wanneer coronatoegangsbewijs verplicht is en de plicht om 
registratie aan te bieden vervalt in zijn geheel; 

• tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de 
sportbeoefening; 

• wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten stem 
dan gezamenlijk af over het dragen van een mondkapje vanuit de Rijksoverheid zijn er geen 
beperkingen opgelegd over het samen reizen in een auto; 

• amateurwedstrijden zijn toegestaan. Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs; 

• alle sportactiviteiten, trainingsvormen en amateur-wedstrijden en competities zijn toegestaan. 
Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs; 

• publiek bij amateurwedstrijden en trainingen is toegestaan; 



 

• alleen voor publiek bij professionele sportwedstrijden en topcompetities (zie volgende bullet) geldt dat 
een coronatoegangsbewijs (QR-code) verplicht is voor iedereen van 13 jaar en ouder; 

• onder professionele sportwedstrijden en topcompetities worden al die sporten verstaan die tijdens de 
lockdown-periode vanaf 17 december 2020 bij uitzondering toestemming hadden om te trainen en 
wedstrijden te spelen; 

• voor professionele sportwedstrijden en topsport competities geldt: buiten geen maximaal aantal 
bezoekers, binnen met vaste zitplaats ook geen maximaal aantal bezoekers. Indien er binnen geen vaste 
zitplaatsen zijn geldt dat maximaal 75% van de reguliere capaciteit gebruikt mag worden. Dit alles is 
toegestaan tot 00.00 uur ’s avonds; 

• sporttoernooien waar de sportbeoefening centraal staat zoals meerdere wedstrijden tegen meerdere 
teams zijn toegestaan; 

• voor buitensportevenementen op doorstroomlocaties geldt dat voor horecavoorzieningen in 
bijvoorbeeld tenten langs een fiets- of wandelparcours geen coronatoegangsbewijs noodzakelijk is. 

• publiek bij professionele wedstrijden, amateurwedstrijden en trainingen is toegestaan mits iedereen 
een vaste zitplaats heeft en op anderhalve meter van elkaar zit; 

• voor amateurwedstrijden en -trainingen geldt dat, indien de concrete situatie, placering / vaste zitplaats 
niet mogelijk maakt, het staan op een afgebakende plek is toegestaan (met in acht nemen van de 1,5 
meter); 

• bij gebruik van het coronatoegangsbewijs (testen voor toegang) kan op deze locaties extra publiek 
aanwezig zijn. Iedereen heeft dan een vaste zitplaats en er geldt een beperking van de beschikbare 
ruimte: maximaal twee derde van de capaciteit mag gebruikt worden; 

• een toegangstest voor een coronatoegangsbewijs is per dinsdag 13 juli 24 uur geldig. Dit was voorheen 
40 uur; 

• voor sportkantines gelden de plannen voor de horeca.  
- een vaste zitplaats is verplicht. Dit mag ook een zitplaats aan de bar zijn; 
- bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar. Voor horeca buiten geldt dat met 

kuchschermen 1,5 meter afstand houden niet verplicht is; 
- bezoekers vragen zich te registreren en gezondheidscheck zijn verplicht; 
- in alle eet-en drinkgelegenheden mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt 

worden. Dit geldt binnen en buiten; 
- entertainment is niet toegestaan. Optredens en beeldschermen niet toegestaan en mag geen 

harde muziek gedraaid worden; 
- horecagelegenheden hebben beperkte openingstijden. Zij mogen open van 06:00 tot 00:00 

uur;  
- afhalen is mogelijk; 
- de maatregelen voor de horeca gelden vooralsnog tot en met 13 augustus a.s. 

 
Horeca en sport 
Vanaf 25 september 2021 is het mogelijk toegang tot horeca te krijgen met een coronatoegangsbewijs. Voor de 
sport zijn er een aantal uitzonderingen hierin. Zo is het mogelijk om een deel van de sportkantine/horeca af te 
scheiden van de rest van de ruimte zodat de sportkantine gebruikt kan blijven worden ook zonder 
coronatoegangsbewijs. Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk afgescheiden gedeelte voor de horeca zichtbaar 
moet zijn met bijv. een lint, tape of een plantenbak. 
 
Wanneer er wel CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is: 
 • voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca; 
 • wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, bv. darts of biljart in een café/restaurant. 
 
Wanneer er geen CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is: 
 • voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken; 
 • het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca gedeelte; 
 • voor het beoefenen van sport in bijv. buurthuizen, mits het horeca gedeelte afgescheiden is van de andere 
activiteiten.  

 
 



 

Vereniging en accommodatie 

• blijf alert op het aanbieden van sport op een sociaal veilige manier. Om sportaanbieders op weg te 
helpen, zijn hier een aantal tips geformuleerd. 

• stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de 
locatie en voor de gemeente en zorg dat deze perso(o) n(nen) bekend zijn bij de gemeente; 

• stel ook corona-coördinatoren aan (dit kan bv. een trainer/sporter zijn) waarvan er altijd één 
herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (bijv. posters) duidelijk hoe 
die te bereiken is. Waar relevant voor sportparken werk als sportclubs zoveel mogelijk met elkaar 
samen; 

• maak voor de sportlocatie waar geen beheerder aanwezig is, goede afspraken met de 
gebruikersgroepen. De gebruiker wijst een coördinator/contactpersoon aan; 

• zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters en bezoekers of tref 
daarvoor maatregelen; 

• zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel 
zitten; 

• communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers, medewerkers en 
ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de 
sportlocatie; 

• richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat vrijwilligers en sporters die 
moeten wachten voor een sportactiviteit de 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden; 

• communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers, medewerkers en 
ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de 
sportlocatie; 

• zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor 
materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes);  

• spreek als beheerder/exploitant van een multisport locatie een planning af met de gebruikers. En 
spreek dezelfde toegangsregels af met alle sportaanbieders op de locatie; 

• geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het 
protocol op de accommodatie van de sportlocatie moet worden uitgevoerd en wat de afspraken met 
eventuele andere sportaanbieders hierover zijn. 

 

Trainer/coach 
• instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier 

sportaanbod kunnen uitvoeren; 

• zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke sportactiviteit; 

• sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) 
van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, 
verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. 

 

Eventuele besmetting  
• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;  

• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van 
reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;  

• indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die 
moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit 
kan per situatie en regio verschillen;  

• sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) 
van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, 
verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. 

 

  

https://centrumveiligesport.nl/onderwerpen/sociale-veiligheid-in-corona-tijd


 

Sportbeoefening in de openbare ruimte 
Bij het wandelen, fietsen, triatlon, handboogschieten. e.d. als sportbeoefening hoeft geen 1,5 meter afstand 
gehouden te worden indien dat voor de sportbeoefening noodzakelijk is. Om er zeker van te zijn dat er geen 
sprake is van een evenement, wordt geadviseerd om in een zo vroeg mogelijk stadium vooraf in overleg te 
treden met de gemeente(n).   



 

Protocol Golfsport 
 
Het protocol voor de golfsport is vastgesteld door Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), Nederlandse 
Vereniging Golfaccommodaties (NVG), Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA) en Professional Golfers 
Associatie Holland (PGA).  
 
 
1. Acties voor de golfbaan 
 

• Gezondheidscheck en registratie 
Gezondheidscheck en registratie is niet meer verplicht. Om toe te treden tot de horecabinnenruimtes 
van een sportaccommodatie is vanaf 25 september een coronatoegangsbewijs verplicht. Bij gasten 
vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden 
gecontroleerd. Maar er is geen coronatoegangsbewijs nodig om toe te treden tot een horecaterras in 
de buitenlucht, afhaalmogelijkheid en de gedeelten van een clubhuis die niet gebruikt worden als 
horecafaciliteit (zoals toiletten, de bestuurskamer en de kleedkamers).  

 

• Starttijden 
Het is niet meer verplicht om starttijden te reserveren of sporters te registreren voor eventueel 
contactonderzoek.  
 

• Clubhuis 
Alle ruimtes in het clubhuis mogen open zonder 1,5 meter verplichting. 1,5 meter afstand houden is 
vanaf zaterdag 25 september 2021 niet langer een verplichting. De basisregel ‘verplicht 1,5 meter 
afstand houden’ verandert dan in een dringend advies van de overheid om afstand te houden. Het blijft 
verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt 
aantoonbaar om besmetting te voorkomen. 
 
Er is geen coronatoegangsbewijs verplicht voor de gedeelten van een clubhuis die niet gebruikt worden 
als horecafaciliteit (zoals toiletten, de bestuurskamer, de kleedkamers en eventuele afhaalfunctie). 
 

• Golfshop 
Er geldt geen maximale capaciteit meer per vierkante meter. De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand 
houden’ verandert dan in een dringend advies van de overheid om afstand te houden. Het blijft 
verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand, ook in een golfshop.    

 

• Communicatie 
De overheid adviseert om clubhuisbezoekers nog steeds te wijzen op het belang van de basisregels 
'handen wassen', 'geen handen schudden', 'hoesten en niezen in de elleboog', 'thuisblijven en testen bij 
klachten bij de GGD'. Deze basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen.  
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, PGA, NGA en NVG ontwikkeld en uit te printen. 
Hang deze bij de ingang van het clubhuis, bij de receptie, de shop en op zoveel mogelijk andere 
plaatsen waar golfers komen. Plaats bij de eerste afslag, driving range en oefengreens een bord met 
daarop alle regels die van toepassing zijn.   
 

• Voorkom aanraking 
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, oefengreens of driving range geen 
oppervlakten aangeraakt hoeven worden.  
 

• Eenrichting 
Breng eenrichtingsverkeer aan in ruimten zodat het makkelijker is 1,5 meter 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.  



 

 

• Leenclubs 
Sporters kunnen gebruikmaken van leenclubs. De clubs worden gereinigd door de golfbaan na afloop 
met een reinigingsmiddel.  
 

• Huur golfbuggy 
Er mogen 2 personen in de golfbuggy als deze uit hetzelfde huishouden komen. Wanneer er 2 personen 
gebruik maken van een golfbuggy die niet uit hetzelfde huishouden komen dan is het verplicht om een 
mondkapje te dragen. De golfbaan zorgt voor schoonmaakmiddel voor de golfer om de buggy voor of 
na gebruik mee te reinigen of reinigt de golfbuggy zelf na gebruik.  
 

• Receptie 
Markeer 1,5 meter 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 handschoenen en/of bril.  
 

• Hygiëne materialen  
In maart 2020 hebben we uit voorzorg en in overleg met het RIVM alle golfbanen geadviseerd om alle 
materialen zoals bunkerharken, prullenbakken en ballenwassers uit de baan te halen. Medio 2020 is er 
aangegeven dat banen deze materialen weer terug kunnen plaatsten als zij dat wensen. Veel banen 
hebben dit gedaan, veel ook nog niet. Hierbij willen wij nogmaals aangeven dat, mede na uitgebreid 
overleg met deskundigen, het wat ons betreft verantwoord en veilig is deze materialen weer terug in de 
baan te plaatsten met de disclaimer dat er altijd een klein tot zeer klein besmettingsrisico is. Specifiek 
m.b.t. het wel of niet terugplaatsen van de harken adviseren wij bij het terugplaatsen van de harken de 
door ons geformuleerde local rule te laten vervallen en mensen de mogelijkheid te geven 
ontsmettingsmiddelen mee te nemen / te kopen. Ook de vlaggenstok kan aangeraakt worden, echter is 
voor de snelheid van het spel met de huidige bezetting de keuze aan de club zelf. 
 

• Naleving protocol 
Per golfaccommodatie is per dag een medewerker verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. 
Hij of zij houdt contact met collega’s die op andere dagen deze taak hebben. Ook houdt deze persoon 
contact met verschillende afdelingen over de ontwikkelingen met medewerkers en sporters op de 
accommodatie. De verantwoordelijken houden zich op de hoogte van eventuele wijzigingen van de 
voorschriften.  
 

• Schoonmaken sportlocatie 
Zorg dat de gehele sportlocatie goed schoongemaakt wordt na elke dag. Denk hierbij zeker aan toilet-, 
douche- en kleedruimtes en de overige algemene ruimtes en gangen. 

 

• Toiletten 
Toiletten zijn geopend. Schoonmaken volgens de reguliere wijze. Contactpunten en faciliteiten voor het 
handenwassen dienen ook goed gereinigd te worden. Verhoog de frequentie van schoonmaak op basis 
van de drukte. Zorg voor voldoende (aanvulling van) (vloeibare) zeep en materialen om handen af te 
drogen. Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes. Zorg voor een aftekenlijst op het toilet. 
 

• Werk thuis 
Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken wordt aangepast: werk thuis als het kan en op kantoor 
als het nodig is. Werkgevers en werknemers maken zelf afspraken over een goede verdeling tussen 
werk en thuis. 

 

• Ventilatie werkplek 
Werkgevers zijn verplicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. De overheid adviseert 
onder meer om goed voor frisse lucht te zorgen. Frisse lucht helpt om de overdracht van het virus te 
beperken. Zorg ervoor dat er altijd een raampje of ventilatierooster open staat. Zorg er ook voor dat 
een ruimte meerdere keren per dag goed kan doorluchten door ramen en deuren wijd open te zetten. 



 

Of zorg ervoor dat luchtverversingsinstallaties zo zijn ingesteld dat er regelmatig verse lucht een 
gebouw in wordt gebracht. 

 

• Vaccinatie personeel 
Wat betreft personeel geldt dat de werkgever een werknemer niet mag verplichten zich te laten 
vaccineren tegen corona. De werkgever mag zijn of haar werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn, 
maar daar moet dan wel een goede reden voor zijn. Dat kan in beginsel alleen als de werkgever een 
duidelijk plan heeft hoe te handelen als de werknemer niet gevaccineerd is of de werknemer daarover 
geen mededeling wil doen. De werknemer hoeft op de vraag van de werkgever geen antwoord te 
geven. 
 
Kan een werkgever de werkzaamheden van de werknemer aanpassen? Als de werkgever weet dat een 
werknemer niet is gevaccineerd, of als een werknemer dit niet wil zeggen ongeacht de reden daarvoor, 
dan is aanpassing van werk een mogelijkheid. De werkgever kan met de werknemer onderzoeken hoe 
het risico op besmetting met het coronavirus voor werknemers, collega’s en eventuele klanten kan 
worden beperkt. Als er alternatieve maatregelen mogelijk zijn, en de werkgever komt met een redelijk 
voorstel, dan zal de werknemer dat alternatief moeten accepteren. Voorbeelden zijn: een aangepast 
werkrooster, het aanbieden van een andere werkplek, het gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen of als het werk het toelaat, thuiswerken. 

 

• Coronacheck personeel en vrijwilligers 
Werknemers, vrijwilligers en artiesten zijn uitgezonderd van het gebruik van coronatoegangsbewijzen. 
Deze uitzondering geldt daarbij voor degenen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten 
(dus niet bijvoorbeeld de deelnemers aan een zakelijk congres). Als werknemers, vrijwilligers en 
artiesten  niet gevaccineerd of recent hersteld zijn, worden zij dringend geadviseerd om zich 
voorafgaand aan een activiteit te laten testen. Dit kan bij de teststraten van Testen voor Toegang. 

 

Veiligheid & hygiëne voor individuele sporters 

• 1,5 meter tijdens het sporten 
Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de 
sportbeoefening. 
1,5 meter afstand houden is vanaf zaterdag 25 september 2021 niet langer een verplichting. De 
basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert dan in een dringend advies van de overheid 
om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de 
veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen. 
 

• Scorekaarten 
Gebruik zoveel mogelijk de digitale scorekaarten via de app GOLF.NL. 

 

• Les, training, clinic 
Er zijn geen regels meer voor maximale groepsgrootte.  
 

• Wedstrijden 
Sportwedstrijden zijn weer toegestaan voor alle leeftijden. Voor golf betekent dit dat wedstrijden en 
competities tussen verschillende clubs weer zijn toegestaan.    

 

• Sporttoernooien 
Voor sporttoernooien geldt dat als er sprake is van aankleding met bijvoorbeeld entertainment of het 
aanbieden van eten en drinken, deze toernooien het karakter van een evenement krijgen en dus 
moeten voldoen aan de regels voor evenementen. In die gevallen is onder andere een 
coronatoegangsbewijs verplicht. Als een toernooi alleen bestaat uit sportbeoefening (meerdere 
wedstrijden tegen meerdere teams), zonder verdere aankleding zoals entertainment of het aanbieden 
van eten en drinken, dan is er geen coronatoegangsbewijs verplichting. 
 

 



 

• Toeschouwers 
Publiek bij amateurwedstrijden en trainingen is toegestaan. 
 

• Shotgun 
Shotgun organiseren is weer mogelijk 
Om het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden, adviseren wij geen shotguns te organiseren of 
in elk geval het aantal deelnemers aan een shotgun te minimaliseren. Wil je wel een shotgun-
organiseren? Stel dan een coördinator aan die ervoor zorgt dat er geen groepsvorming ontstaat. 
 

• Regels voor de individuele golfer 
o Probeer zoveel mogelijk tijdens het sporten 1,5 meter afstand te houden. 
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 (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. 
o Was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden.  
o Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen.  
o Volg de aanwijzingen van het personeel.  

 

2. Bericht naar de sporters bij bevestiging reservering starttijd 
 
De golfbaan zorgt voor communicatie van de regels bijvoorbeeld door middel van posters, website, 
spraakmenu’s bij telefonische reserveringen, informatiebulletins aan de golfers en de leden. De volgende 
informatie wordt dan gedeeld:  

• gebruik zoveel mogelijk digitale scorekaarten via de app GOLF.NL; 

• volg de regels van het  RIVM 
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, minimaal 20 seconden;  
o vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen;  
o vlaggenstok mag (op eigen risico) aangeraakt worden;  
o volg de aanwijzingen van het personeel.  

 
 

  



 

Protocol horeca en golf 
 
Vanaf 25 september 2021 is het mogelijk toegang tot horeca te krijgen met een coronatoegangsbewijs (CTB). 
Voor de sport zijn er een aantal uitzonderingen hierin.  
 
Coronatoegangsbewijs 
Wanneer er CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is: 

• voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca, met 
uitzondering van terrassen; 

• wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, bv. darts of biljart in een café/restaurant. 
 
Wanneer er geen CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is: 

• voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken; 

• het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca gedeelte; 

• voor het beoefenen van sport in bijv. buurthuizen, mits het horeca gedeelte afgescheiden is van de andere 
activiteiten.  

 
Sportkantine/horeca 
Het is mogelijk om een deel van de sportkantine/horeca af te scheiden van de rest van de ruimte zodat de 
sportkantine gebruikt kan blijven worden zonder coronatoegangsbewijs. Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk 
afgescheiden gedeelte voor de horeca zichtbaar moet zijn met bijv. een lint, tape of een plantenbak. 
Dan hoeft alleen bij toegang tot de horeca-functie CTB gevraagd te worden. 

• Hier moet sprake zijn van een gecontroleerde in- en uitstroom. 

• De ondernemer moet ervoor zorgen dat men alleen toegang krijgt tot de eet-en drinkgelegenheid als 
het CTB is gecontroleerd 

• Indien afscheiding gewenst is, mag de ondernemer zelf bepalen op welke wijze dit gebeurt, zolang aan 
bovenstaande voorwaarden (en overige voorwaarden inzet CTB) wordt voldaan.   

 
 
Verder gelden de volgende regels: 

• Horeca open van 6:00 uur tot 0.00 uur.  

• Reguliere openingstijden voor afhalen en laten bezorgen.  

• Restaurant mag betreden worden op vertoon van het coronatoegangsbewijs. Die verplichting is van 
toepassing voor iedere horecagast vanaf 13 jaar, met én zonder vaste zitplaats. Bij gasten vanaf 14 jaar 
moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden 
gecontroleerd. 

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

• Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.  

• Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht   

• Maximaal aantal bezoekers afhankelijk van de grootte van de ruimte.  

• Geen maximale groepsgrootte.  

• Entertainment is niet toegestaan.  

• Voor de horeca gaat het systeem van het coronatoegangsbewijs waarmee een uitzondering op de 
anderhalvemeterregel mogelijk was, dus op pauze tot en met 13 augustus 2021. 

 
Evenementen 
Voor alle 'evenementen', binnen én buiten, is een coronatoegangsbewijs verplicht. Voor evenementen buiten 
geldt geen maximaal aantal bezoekers. Voor evenementen binnen met een vaste zitplaats is er ook geen 
maximaal aantal bezoekers. Evenementen binnen zonder vaste zitplaats kunnen maximaal 75% van de reguliere 
bezoekerscapaciteit toestaan. 
 
 
 



 

 


