
 

 

Geachte speler. 

 

U heeft zich opgegeven als deelnemer aan een wedstrijd in de Euregio Golfweek. 

Enkele dagen voor de wedstrijd ontvangt u de startlijst. 

In verband met coronamaatregelen willen wij u graag informeren over regels zoals deze gelden op 

onze golfbaan. Ook staan een aantal tijdelijke regels (nog) niet vermeld op de scorekaarten. Deze zijn 

als bijlage bijgevoegd. 

Tevens willen wij u verzoeken binnen 24 uur voorafgaand aan de wedstrijd onderstaande coronacheck 

in te vullen: 

Naam: 
 

Datum:   
                        -           -2020 

 

 Kruis het antwoord aan dat voor u van toepassing is: ja nee 

1. Heeft u koorts: temperatuur van 38°C of meer?   

2. Hoest u?  Als u altijd al hoestklachten heeft, is er dan de laatste 2 weken een 
toename of verandering van deze klachten? 

  

3. Bent u kortademig?  Als u altijd al kortademig bent, is er dan de laatste 2 weken 
een toename of verandering van uw kortademigheid? 

  

4. Heeft u keelpijn?   

5. Bent u neusverkouden/snotterig?  Of heeft u last van hooikoortsklachten en zijn 
deze de laatste 2 weken toegenomen of veranderd? 

  

6. Heeft u griepverschijnselen?  Denk hierbij aan hoofdpijn, spierpijn, malaise 
(algehele staat van ongemak), vermoeidheid of ziekte. 

  

7. Is uw smaak of reuk de laatste 2 weken verminderd of afwezig?   

8. Is u op advies van de GGD en/of uw arts verzocht om in quarantaine of 
thuisisolatie te gaan in verband met het coronavirus? 

  

9. Bent u in de afgelopen 10 dagen in een land of gebied geweest waarvan het 
reisadvies tijdens uw verblijf code oranje of rood was? 

  

10. Komen bij één of meerdere van uw huisgenoten verkoudheidsverschijnselen, 
koorts en/of hoesten voor?  

  

 

Heeft u op één of meer vragen JA geantwoord? Helaas moeten wij u verzoeken om af te zien van 

deelname. Meldt dit a.u.b. bij de organisatie. Uw inschrijfgeld zal worden geretourneerd. Wij hopen 

dat u volgend jaar weer kunt deelnemen! 

Heeft u op alle vragen NEE geantwoord? Dan is er op dit moment geen verdenking dat u besmet bent 

met het coronavirus. U kunt deelnemen aan de wedstrijd. Bij aankomst kan u gevraagd worden 

bovenstaande vragenlijst te overleggen. 

In verband met coronamaatregelen willen wij u wijzen op onze corona regels en voorwaarden: 

Algemeen: 

• Door deelname aan de wedstrijd cq. bezoek aan golfbaan De Voortwisch gaat u akkoord met het 

beschikbaar stellen van uw contactgegevens en staat u verwerking en overdracht toe van die 

gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de 

GGD. Het betreft de volgende gegevens:  naam;  datum alsmede geschatte aankomst- en 

vertrektijd, uw emailadres en telefoonnummer. 



 

Overige Regels en aandachtspunten: 

• Gelieve geen handen schudden en vermijd fysiek contact. Houd 1,5 m. afstand van elkaar.  

• Natuurlijk mag u bij aankomst een kopje koffie nuttigen en gebruikmaken van de driving range en 

putting/chippinggreens voorafgaand aan de wedstrijd, maar arriveer zo laat mogelijk.   

• Volg de aangegeven looprichtingen 

• Tafels en stoelen op het terras zijn zodanig gerangschikt dat hiermee de 1,5 m. afstand wordt 

gehandhaafd. Ga geen stoelen en tafels verplaatsen. 

• Staan / hangen aan de bar is niet toegestaan. Blijf zitten, uw bestelling wordt opgenomen. 

• Desinfecteer of was uw handen met regelmaat. Gebruik de desinfecterende middelen waar deze 

aanwezig zijn. 

• Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun uitrusting. In het algemeen geldt het zoveel 

mogelijk vermijden van aanraken van klinken, knoppen etc. Draag bijvoorbeeld direct als u op de 

club bent golfhandschoenen. 

• Wij verzoeken u uitsluitend per pin betalen. 

• Volg de aanwijzingen van de marshals en medewerkers op; deze zijn niet vrijblijvend. 

• Clubmanager Pieter Lammerts van Bueren is Corona-coördinator op de golfbaan. 

Door de baan (zie ook Tijdelijke Plaatselijke Regels i.v.m. corona blz. 3) 

• Vlag in de hole laten staan. De cup is zodanig geprepareerd dat ballen eenvoudig met de hand 

kunnen worden verwijderd zonder de cup of vlag aan te raken.  

• Harken in de bunkers zijn verwijderd. Maak het oppervlak na uw slag zoveel mogelijk glad met club 

of schoen. Houd hierbij de regels in acht. 

• Ballenwassers zijn buiten werking gesteld. 

• Bij onweermelding wordt u geacht zo snel mogelijk naar uw auto te gaan.  

• Meerdere flights in schuilhutten en een vol clubhuis moeten vermeden worden. 

Buggies: 

• Buggy’s moeten vooraf gereserveerd worden. Er zijn beperkt handicarts beschikbaar. 

• Materiaal om Buggy’s schoon te maken is beschikbaar voor het clubhuis. Advies: doe dit voordat u 

de buggy gebruikt, vergeet de stekker niet en doe dit ook nadat u de buggy terugbrengt. 

• Maximaal 1 persoon per buggy, tenzij uit hetzelfde huishouden. 

 

Mocht er een uitbraak plaatsvinden die terug te voeren is naar het clubhuis van de golfbaan, dan 

kan dit gesloten worden. Een dringend verzoek aan u allen om zich aan de regels houden! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Henk Kip 

organisatie Euregio Golfweek 

inschrijvingen@golfclubwinterswijk.nl 

06 - 4090 2354   

(b.g.g. graag inspreken of app/sms sturen. Vergeet niet uw naam duidelijk te vermelden) 

  



Tijdelijke Plaatselijke Regels in verband met corona: 

Regel 3.3b van gewijzigde toepassing (uitwisselen scorekaarten) 

In afwijking van Regel 3.3b houden de spelers zelf de score bij op de eigen scorekaart. Ter controle 
houden de  spelers daarnaast op de eigen kaart de score bij van de speler voor wie zij als marker 
optreden. Na afloop van de ronde behoeft de scorekaart niet medeondertekend te worden door de 
marker; een heldere mondelinge accordering door de marker volstaat.  

Straf voor overtreding van deze tijdelijke plaatselijke regel: Ontbreekt de mondelinge of schriftelijke 
accordering van de marker, dan wordt de speler gediskwalificeerd. 

Alleen eigen bal aanraken 

Spelers moeten ervoor zorgen alleen zelf de eigen bal of stok aan te raken of op te pakken. Een 
opgegeven bal mag alleen door een andere speler worden teruggebracht naar de speler door 
deze – zonder hem aan te raken - met een voorzichtige rollende slag terug te slaan naar die 
speler of deze op te pakken met een ballen-/stokkendoek.  

Straf voor overtreding van deze tijdelijke plaatselijke regel: algemene straf. 

Regel 13.2b vervalt (vlaggenstok wegnemen) 
Op geen enkel moment mag enige speler de vlaggenstok aanraken of uit de hole nemen. (De bal 
moet dus altijd worden uitgeholed met de vlaggenstok ín de hole.) (Door verondieping van de 
holes is het mogelijk om de bal uit de hole te nemen, zonder de vlaggenstok aan te raken [alleen 
te doen door de speler zelf]).  
 
Straf voor overtreding van deze tijdelijke plaatselijke regel: algemene straf. 
 

Geen harken in bunkers 

(Ter voorkóming van overdracht van het virus zijn alle harken uit de bunkers verwijderd. Spelers 
wordt gevraagd om hun sporen in de bunker zo goed mogelijk glad te strijken met hun voet of 
een clubhoofd*)  ) 

Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de 
oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in de bunker. Het gebied waarin geplaatst mag 
worden en waarvan dan gespeeld mag worden, mag niet verbeterd worden en het gebied waarin 
geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen: 

• Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal. 

• Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt: de hoogte van een scorekaart  of 
15 cm van het referentiepunt, maar met de volgende beperkingen: 

• dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en 

• dit gebied moet in de bunker zijn. 

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te 
plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 
14.2b(2) en 14.2e. 

 Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats is een overtreding van een plaatselijke 
regel: algemene straf volgens Regel 14.7a. 



 

Aanvulling local rules (nog niet op scorekaart) 

Plaatselijke regel hole 4  

Het gebied binnen de rode hindernis gemarkeerd door rode palen met  
groene koppen aan de rechterkant van de fairway van hole 4 strekt zich  
oneindig uit en is een verboden speelzone. Als een bal binnen de  
hindernis in deze verboden speelzone ligt, mag de bal niet worden  
gespeeld en moet de belemmering door de verboden speelzone  
worden ontweken volgens Regel 17.1 e. 
 
Dringend verzoek: 

U wordt verzocht om het gebied  
niet te betreden. In dit gebied ligt  
een broedgebied. 

 

 

Plaatselijke regel i.v.m. schapen  

Een schapenweide in de baan is een afgerast gebied met schapen. Dit gebied is GUR en een 
verboden speelzone. De GUR strekt zich uit tot één clublengte buiten de afrastering. De 
afrastering en eventueel geplaatste apparatuur (schrikdraadvoeding) zijn vaste obstakels. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats is een overtreding van een plaatselijke 
regel: algemene straf volgens Regel 14.7a. 

Algemene straf = 2 strafslagen 

Bij een belemmering door een dergelijk verboden 
speelzone is het verplicht deze zonder straf te 
ontwijken volgens regel 16-1f. 

Indien het bekend of praktisch zeker is dat de bal in 
de GUR ligt maar de bal is of niet gevonden of de 
speler besluit de bal niet te pakken dan mag de speler 
handelen volgens regel 16-1e. 


