
VOORAF ONLINE RESERVEREN VAN 
EEN STARTTIJD IS VERPLICHT 
Bent u van plan om te komen golfen dan is vooraf reserveren 
van een starttijd verplicht. Hiervoor kunt u ons reserverings-
systeem gebruiken. 

AANMELDEN VOOR UW STARTTIJD 
OP THE LINKS VALLEY 
Wanneer u een starttijd hebt gereserveerd bent u van harte 
welkom op The Links Valley. Eenmaal aangekomen vragen 
we u de aangegeven routing te volgen en aan te melden in 
de receptie/shop. Bij het betreden van het pand is het dra-
gen van een mondkapje verplicht. Let op! Er mogen maxi-
maal 4 bezoekers tegelijk in de shop. 

MOGELIJKHEDEN OP DRIVING RANGE 
EN OEFENFACILITEITEN
Op de driving range zijn er 10 afslagplaatsen beschikbaar 
om gebruik van te maken. Er kunnen afslagplaatsen gereser-
veerd zijn voor het geven van golflessen. Ook op de driving 
range dient u de vastgestelde routing te volgen. Na gebruik 
van het ballenmandje dient u deze te desinfecteren. Op de 
putting green mogen niet meer dan 10 personen tegelijk 
oefenen. Heb je geen starttijd gereserveerd, maar wil je wel 
trainen dan is dat uiteraard ook mogelijk. 

RECEPTIE EN SHOP GEOPEND
MAXIMAAL 4 BEZOEKERS TEGELIJK BINNEN
De receptie en shop zullen geopend zijn voor praktische za-
ken, zoals het aanmelden. U kunt hier ook golf gerelateerde 
artikelen zoals kleding, schoenen, golfballen etc. aanschaf-
fen. Maar ook hier gelden de richtlijnen van het RIVM voor 
social distance en is er een vastgestelde routing die u dient 
te volgen.
De toiletten in het clubhuis zijn beperkt beschikbaar zijn en 
wij roepen u dan ook op om voor uw bezoek aan The Links 
Valley thuis naar het toilet te gaan. We begrijpen dat de 
nood hoog kan zijn en daarvoor is er een toilet beschikbaar, 
echter er kan maar 1 persoon tegelijk gebruik maken van de 
toiletruimte. De kleedkamers en de vergaderzaal zullen niet 
toegankelijk zijn. De lockerruimte is alleen toegankelijk voor 
leden en via de buitendeur te betreden. In deze ruimte mo-
gen maximaal 2 personen tegelijk aanwezig zijn. Houdt u zich 
hierbij aan de voorschriften uit dit document. 

BRASSERIE THE VALLEY IS GESLOTEN
Wat was het fijn geweest om voor en na het golfen wat te 
eten en te drinken in onze brasserie The Valley. Helaas zit dat 
er nu niet in. Wij hebben voor nu in de baan wel een beperk-
te catering.

REGELS IN DE BAAN 
Wanneer u golft op The Links Valley zijn er een aantal regels 
en etiquettes anders dan normaal gesproken. Alles is hierbij 
gericht op minimaal contact met materialen en voorwerpen. 

GEEN VOORRANG, HOUD AFSTAND
EN ZORG VOOR GOEDE DOORSTROOM
Wanneer je als flight sneller speelt dan de flight voor jou, 
heb je geen voorrang op die flight. Wij verzoeken een snelle 
flight afstand te houden en niet aan te dringen. Een langza-
me flight roepen wij op om de bal op te pakken en door te 
lopen. Aansluiting houden bij de voorgelegen flight is hierbij 
de richtlijn. 

GEEN CONTACT MET VOORWERPEN
ANDERS DAN JE EIGEN GOLFBAL EN MATERIAAL 
Vermijd ieder contact met andere voorwerpen dan jouw ei-
gen golfbal. De holecups zijn zo aangepast dat de vlag in 
de hole kan blijven en de bal met 2 vingers opgepakt kan 
worden zonder dat de vlaggenstok aangeraakt wordt. Bal-
lenwassers zullen niet beschikbaar zijn en ook prullenbakken 
zijn niet te gebruiken. 

NA JE RONDE NIET BLIJVEN HANGEN
Na afloop van uw golfrondje vragen wij u om meteen naar 
huis te gaan. 

RESPECTEER EN VOLG DE AANWIJZINGEN
VAN DE MEDEWERKERS
Medewerkers zullen toezien op naleving van bovenstaande 
regels en uitvoering van het protocol. Wij vragen iedereen 
die op The Links Valley komt de aanwijzingen te respecteren 
en op te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan 
leiden tot het ontzeggen van de toegang tot het terrein voor 
de rest van de dag. Bij herhaaldelijke overtreding van de in-
structies zullen wij overgaan tot een langere ontzetting. 

P R OTO CO L  A L G E M E N E  R E G E L S



VOORZORGSMAATREGELEN 
CORONAVIRUS VOOR GOLFERS

•  Kom niet naar de accommodatie als 
je een van de volgende klachten hebt: 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 
38 C°).

•    Kom niet naar de accommodatie als 
iemand in jouw huis koorts (vanaf 38 C°) 
en/of benauwdheidsklachten heeft. Ook 
niet als je recent in aanraking bent geko-
men met iemand met deze klachten.

 
• Was voor en na het golfen je handen.

•  Volg altijd de aanwijzingen van het  
personeel op.

•   Clubhuis, terras, douches en  
kleedruimtes zijn gesloten.

•  Lockers, receptie, shop en toiletten  
wel beschikbaar onder strikte regels, 
maximaal 1 persoon per 10 vierkante 
meter. 

•    Oefenfaciliteiten beperkt open,  
maximaal 10 minuten voor de starttijd  
en1 persoon per 30m2.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Kom niet in con-
tact met anderen 
en hun spullen.

Alleen toegang 
met bewijs van 
reservering voor 
starttijd of les.

Raak de vlaggen-
stok niet aan.

Maximaal 4
personen in  
een flight

Niet eerder dan 
10 minuten voor 
de golfronde of 
-les verzamelen.

Direct na de  
golfronde of -les 
de accommodatie 
verlaten.

Betaal met pin  
of contactloos.

1,5M

VOORZORGSMAATREGELEN 
CORONAVIRUS VOOR GOLFERS

•  Kom niet naar de accommodatie als 
je een van de volgende klachten hebt: 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 
38 C°).

•    Kom niet naar de accommodatie als 
iemand in jouw huis koorts (vanaf 38 C°) 
en/of benauwdheidsklachten heeft. Ook 
niet als je recent in aanraking bent geko-
men met iemand met deze klachten.

 
• Was voor en na het golfen je handen.

•  Volg altijd de aanwijzingen van het  
personeel op.

•   Clubhuis, terras, douches en  
kleedruimtes zijn gesloten.

•  Lockers, receptie, shop en toiletten  
wel beschikbaar onder strikte regels, 
maximaal 1 persoon per 10 vierkante 
meter. 

•    Oefenfaciliteiten beperkt open,  
maximaal 10 minuten voor de starttijd  
en1 persoon per 30m2.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Kom niet in con-
tact met anderen 
en hun spullen.

Alleen toegang 
met bewijs van 
reservering voor 
starttijd of les.

Raak de vlaggen-
stok niet aan.

Maximaal 4
personen in  
een flight

Niet eerder dan 
10 minuten voor 
de golfronde of 
-les verzamelen.

Direct na de  
golfronde of -les 
de accommodatie 
verlaten.

Betaal met pin  
of contactloos.

1,5MVOORZORGSMAATREGELEN 
CORONAVIRUS VOOR GOLFERS

•  Kom niet naar de accommodatie als 
je een van de volgende klachten hebt: 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 
38 C°).

•    Kom niet naar de accommodatie als 
iemand in jouw huis koorts (vanaf 38 C°) 
en/of benauwdheidsklachten heeft. Ook 
niet als je recent in aanraking bent geko-
men met iemand met deze klachten.

 
• Was voor en na het golfen je handen.

•  Volg altijd de aanwijzingen van het  
personeel op.

•   Clubhuis, terras, douches en  
kleedruimtes zijn gesloten.

•  Lockers, receptie, shop en toiletten  
wel beschikbaar onder strikte regels, 
maximaal 1 persoon per 10 vierkante 
meter. 

•    Oefenfaciliteiten beperkt open,  
maximaal 10 minuten voor de starttijd  
en1 persoon per 30m2.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Kom niet in con-
tact met anderen 
en hun spullen.

Alleen toegang 
met bewijs van 
reservering voor 
starttijd of les.

Raak de vlaggen-
stok niet aan.

Maximaal 4
personen in  
een flight

Niet eerder dan 
10 minuten voor 
de golfronde of 
-les verzamelen.

Direct na de  
golfronde of -les 
de accommodatie 
verlaten.

Betaal met pin  
of contactloos.

1,5M

VOORZORGSMAATREGELEN 
CORONAVIRUS VOOR GOLFERS

•  Kom niet naar de accommodatie als 
je een van de volgende klachten hebt: 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 
38 C°).

•    Kom niet naar de accommodatie als 
iemand in jouw huis koorts (vanaf 38 C°) 
en/of benauwdheidsklachten heeft. Ook 
niet als je recent in aanraking bent geko-
men met iemand met deze klachten.

 
• Was voor en na het golfen je handen.

•  Volg altijd de aanwijzingen van het  
personeel op.

•   Clubhuis, terras, douches en  
kleedruimtes zijn gesloten.

•  Lockers, receptie, shop en toiletten  
wel beschikbaar onder strikte regels, 
maximaal 1 persoon per 10 vierkante 
meter. 

•    Oefenfaciliteiten beperkt open,  
maximaal 10 minuten voor de starttijd  
en1 persoon per 30m2.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Kom niet in con-
tact met anderen 
en hun spullen.

Alleen toegang 
met bewijs van 
reservering voor 
starttijd of les.

Raak de vlaggen-
stok niet aan.

Maximaal 4
personen in  
een flight

Niet eerder dan 
10 minuten voor 
de golfronde of 
-les verzamelen.

Direct na de  
golfronde of -les 
de accommodatie 
verlaten.

Betaal met pin  
of contactloos.

1,5M



MAATREGELEN VEILIGHEID EN 
HYGIËNE VOOR GOLFERS

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. Raak de vlaggenstok niet aan (dit geldt ook voor 
de oefengreen).

BALLENWASSERS: Verwijderd of afgedekt.

HUUR GOLFBUGGY: Per gereinigde golfbuggy maximaal 2 personen. 
Er mogen 2 personen in de golfbuggy als deze uit hetzelfde huishou-
den komen of een mondkapje wordt geadviseerd wanneer mensen niet 
tot hetzelfde huishouden behoren.

SCOREKAARTEN: Gebruik zo veel mogelijk digitale scorekaarten via 
de app GOLF.NL.

GOLFLES: Golfles wordt gegeven door een golfpro. Eenieder dient 
rekening te houden met 1,5 meter afstand tot de golfpro en tot elkaar. 

DRIVING RANGE: De driving range is beperkt geopend. 
Ballenmandjes worden gedesinfecteerd door de golfer. Golfbaan stelt 
desinfectiemateriaal beschikbaar. Er dient minimaal 2 meter afstand 
te zijn tussen het midden van de matten of afslaggebieden.

TOILET: Minimaliseer het bezoek aan de toiletruimte. 
Maximaal 1 persoon per 10 m2..
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neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
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en/of benauwdheidsklachten heeft. Ook 
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men met iemand met deze klachten.

 
• Was voor en na het golfen je handen.

•  Volg altijd de aanwijzingen van het  
personeel op.

•   Clubhuis, terras, douches en  
kleedruimtes zijn gesloten.

•  Lockers, receptie, shop en toiletten  
wel beschikbaar onder strikte regels, 
maximaal 1 persoon per 10 vierkante 
meter. 
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Kom niet in con-
tact met anderen 
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Raak de vlaggen-
stok niet aan.

Maximaal drie 
personen in  
een flight

Niet eerder dan 
15 minuten voor 
de golfronde of 
-les verzamelen.

Direct na de  
golfronde of -les 
de accommodatie 
verlaten.

Betaal met pin  
of contactloos.
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