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Inleiding  
Golfclub Hitland volgt de Protocollen van Golfbaan Hitland en 

restaurant HIT eten en drinken.   

Dit protocol bevat de aanvullende coronamaatregelen voor het 

organiseren en spelen van wedstrijden van Golfclub Hitland.      

Basis regels in Corona tijd   
• Uitgangspunt is dat we maximale hygiëne-maatregelen nastreven. 

• Advies blijft de 1,5 meter maatregel toepassen, handen wassen, gebruikte oppervlakten 

reinigen. 

Voor Commissies en Spelers   
De aangepaste organisatie van wedstrijden dient te worden uitgevoerd door zowel commissie leden 

die de wedstrijden organiseren als door de spelers van de wedstrijden/rondes.         

1. Commissies:  

A) Voorbereiding wedstrijden. 
1. De voorbereiding van de wedstrijden wordt door de wedstrijdleiding thuis digitaal gedaan. De 

startlijst wordt 8 dagen vóór de wedstrijd digitaal aan de Caddiemaster gezonden. 

2. De wedstrijdkaarten worden met handschoenen aan voorzien van de stickers (doe dit bij voorkeur 

thuis). Daarna worden de kaarten met handschoenen aan in een gesloten envelop of gesloten doos 

gedaan. Naar keuze commissie evt. blanco kaarten gebruiken, te schrijven als marker (dwz. geen 

kaarten laten uitwisselen)   

3. De avond vóór of de ochtend van de wedstrijd wordt de definitieve startlijst digitaal aan de 

Caddiemaster gezonden. 

B) Vóór aanvang wedstrijd. 
1. De Commissiekamer wordt zo veel als mogelijk gemeden, maar met maximaal twee personen kan 

men eventueel de kamer betreden. 

De tussendeur naar het secretariaat open laten staan voor meer ventilatie d.m.v. het zo mogelijk 

open zetten van de deur c.q. ramen. 

2. De aan te raken oppervlakten dienen eerst met de daarvoor bestemde middelen schoongemaakt te 

worden. Deze middelen worden door de vereniging ter beschikking gesteld en dienen aanwezig te 

zijn in de Commissiekamer. De PC en de printer uitsluitend met handschoenen aan gebruiken. Na 

gebruik de aangeraakte oppervlakten weer schoonmaken.  

3. Rond de wedstrijdtafel geen stoelen neerzetten om te voorkomen dat leden aanschuiven.  

De 1,5 meterregel is en blijft te allen tijde van kracht. 

4. Deelnemers vragen of zij klachten hebben. 

5. Met handschoenen aan het pinapparaat klaarleggen, jouw SumUp app activeren en de 

wedstrijdkaarten met handschoenen aan uitreiken. 

6. Keuze Commissie: Blanco scorekaarten mee laten nemen (standaard postbus hole 1 bij slecht 

weer), te schrijven door de marker (marker moet formeel tekenen voor de speler).  Eventueel kan 

aan de wedstrijdtafel de spelerskaart voorzien van een sticker direct aan de marker gegeven 

worden. 

C) Na de wedstrijd. 
1. De deelnemers de uitslagen in de Webapp laten noteren. 

2. De ingevulde wedstrijdkaarten in een doos of iets dergelijks door de deelnemers laten deponeren 

ter controle door de wedstrijdleiding. 
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3. Men kan er voor kiezen de kaarten met handschoenen aan op de dag zelf in de commissiekamer te 

controleren of de kaarten/uitslagen te verwerken op een eigen device (website op laptop).  

D) Prijsuitreiking.  
1. Als de maatregelen groepsvorming verbieden, vindt geen prijsuitreiking na de wedstrijd plaats en 

worden de prijzen achteraf, individueel uitgegeven (per commissie, bijvoorbeeld op een volgende 

speeldag). Indien noodzakelijk kan evt. zonder uitslagverwerking/prijzen worden gespeeld (vrije 

rondes).   

2. Indien de kaarten op de dag zelf zijn gecontroleerd kan de prijsuitreiking na de wedstrijd plaats 

vinden. 

3. Men kan kiezen voor digitale prijzen aangeschaft bij één van de Hitland partners of fysieke prijzen. 

De digitale prijzen kunnen digitaal naar de winnaars worden verzonden. 

4. Fysieke prijzen alleen met handschoenen aan op de wedstrijdtafel neerzetten. De winnaars kunnen 

deze en de birdies zelf van tafel pakken. 

2. Spelers  
Aan spelers wordt dringend gevraagd de maatregelen voor het spelen van wedstrijden te 

respecteren. Dit betekent:  

1. Respecteer de aanwijzingen van de wedstrijdleiding  

2. Behoud afstand tot de wedstrijdleiders bij het aanmelden, bij scorekaart inlevering en bij de 

prijsuitreiking. 

3. Er hoeven onderling geen kaarten te worden uitgewisseld.  

Vul zorgvuldig in wie marker is voor wie en schrijf even de initialen 

boven de kolommen op de scorekaart. Controleer na de ronde  eerst 

met jouw marker de scores, voordat je de kaart invoert en inlevert.    

4. Installeer de WebApp en vul na de wedstrijd je scorekaart in.   

Instructies vindt je via de link: 

https://www.golfclubhitland.nl/overig/handleidingen-leden/ 

Gebruik het tegeltje in je webapp: zie afbeelding rechts >>>>>>>> 

Lukt het niet, noteer dat dan bij inlevering op je kaart en meld het 

mondeling bij de wedstrijdleiding. Vraag iemand om hulp voor een 

volgende keer.  

5. Als prijzen niet direct kunnen worden uitgereikt, wees dan attent om deze later te ontvangen.  

Aanvulling november 2021:  

Vanuit alle wedstrijdcommissies dient de wedstrijdleiding zorg te dragen voor het scannen 
van de QR-codes voor spelers van wedstrijden. 
De wedstrijdleiding zal dit als volgt doen: 

1. Alle personen met wedstrijdleiding gebruiken de app “Scanner voor Coronacheck” op hun 
mobiele telefoon. 

2. Er wordt gescand met de camera van de telefoon. Groen scherm = akkoord, rood scherm = niet 
akkoord (bijvoorbeeld verlopen code). 

3. Voor spelers die de check niet willen/kunnen doen of waarvan het scherm rood kleurt geldt: zij 
mogen wel spelen, maar niet het gebouw betreden. 

Na de check hoeven spelers in de binnenruimtes geen mondmasker op. 
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