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Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar 

Dit protocol is vastgesteld door het bestuur van de Domburgsche Golfclub (DGC) in zijn 
vergadering van 1 mei 2020 en is in overeenstemming met het protocol als vastgesteld door de 
Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), Nederlandse Vereniging Golfaccommodaties 
(NVG), Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA) en Professional Golfers Associatie Holland 
(PGA) 

De golfclub ( het clubhuis, horeca, receptie) als mede de baan blijven tot nader order gesloten.  
Zodra de gemeente Veere daartoe toestemming verleend zullen de oefenfaciliteiten waaronder de 
drivingrange aan de Krommeweg weer geopend zijn voor de jeugd. Het betreft alleen jeugd in de 
leeftijd t/m 18 jaar die lid is van de Domburgsche Golfclub. Voor niet leden blijven ook de 
oefenfaciliteiten incl. de drivingrange gesloten. 

Dit protocol is van toepassing op: 
- kinderen t/m 12 jaar; 
- jeugd t/m 18 jaar 

De regels voor kinderen en jeugd zijn verschillend.  

UITGANGSPUNTEN 

Onderstaande uitgangspunten zijn de basis voor  Social Distancing op de oefenfaciliteiten aan de 
Krommeweg. 
- naleven van de 1,5 meter maatregel voor jeugd. Voor kinderen t/m 12 jaar is dit onderling niet 
  noodzakelijk 
- veilige omgeving voor alle medewerkers, begeleiders en sporters 
- bieden van een gezonde activiteit 
- er is nimmer sprake van rechtstreeks fysiek contact tussen sporter, begeleider en medewerker. 
- (aanvullende) hygiënemaatregelen. 

Communicatie 
Op diverse in het oog springende plaatsen hangen posters over de hygiëneregels en de overige 
regels die van toepassing zijn.  

Kiss and ride 
Ouders of verzorgers zetten hun kind(eren) af op de parkeerplaats aan de Krommeweg. Kinderen 
en jeugdleden kunnen ook zelfstandig (bv. op de fiets) komen. Voor de lessen geldt dat de pro hen 
opvangt. 

Hygiëne 
Bij de ballenautomaat of attributen die door meerdere personen worden gebruikt is 
schoonmaakmateriaal in de vorm van desinfectievloeistof en schoonmaakdoekjes aanwezig. 

 

Naleving protocol 
Gedurende de lessen houdt de professional toezicht op de naleving van het protocol. De 
eindverantwoordelijkheid berust bij het bestuur. Heet bestuur heeft tevens een bestuurslid 
aangewezen als contactpersoon Corona t.w. Willem van Kooten. Gedurende de periode dat de 
oefenfaciliteiten uitsluitend en alleen mogen worden gebruikt door de jeugd ( t/m 18 jaar) houden 
de pro en de contactpersoon vanuit het bestuur elkaar op de hoogte over de gang van zaken en 
de evt. wijzigingen van de voorschriften. 



 
1. Veiligheid en hygiëne. 

 
 
Voor kinderen en jeugdspelers geldt: 
- Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts ((vanaf 38 graden C); 
- Blijf thuis als iemand in jouw huis, directe omgeving koorts (vanaf 38 graden C) heeft 

en//of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind 
weer laten sporten en naar buiten; 

- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden, directe omgeving positief getest is op het 
nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met 
deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste 
contact. 

- Meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van de professional 
trainer en/of het baanpersoneel en/of het bestuur, zodat rekening kan worden 
gehouden met het aantal aanwezigen; 

- Kom alleen naar de sportaccommodatie wanneer er golf les is; 
- Kom met 1 persoon uit jouw huishouden (een van beide ouders/ verzorgers) dan wel 

kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid; 
- Kleed je thuis overeenkomstig de dresscode die gangbaar is op de club. Kleedkamers 

zijn gesloten. Je kunt niet douchen en beperkt gebruik maken van het toilet; 
- Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang en wacht op de afgesproken/  de 

daartoe bestemde plaats; 
- Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bv. de pro, het baanpersoneel, de 

marshalls of bestuursleden; 
- Jeugdspelers van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere 

personen ( behalve personen uit het eigen huishouden) dus ook tot de pro en andere 
spelers. Bij kinderen t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de 
orde. 

- Houd minimaal 2 meter afstand tussen het midden van de afslagmatten; 
- Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen 

gebruikte worden, rouleer deze niet en desinfecteer de materialen direct na gebruik 
met water en zeep of reinigingsdoekjes. Materialen die veel met de handen worden 
aangeraakt na gebruik reinigen; 

- Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken; 
- Blijf niet onnodig hangen maar verlaat de sportaccommodatie direct na afloop van de 

les. 

Voor ouders en verzorgers 
       -     informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd 
                   de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen; 
     -     stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer; 
             -     meld je kind(eren) tijdig aan voor de les en volg de aanwijzingen op; 
             -     breng je kind(eren) alleen wanneer er les is; 
             -     breng kind(eren) niet bij symptomen als hierboven beschreven; 
             -     als ouder of verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie anders dan de 
                   parkeerplaats.  
             -    kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang; 
             -    volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bv. de pro, begeleiders, 
                  baanpersoneel, marshalls en bestuursleden. 
 

Voor trainers, begeleiders. 

- Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie 
waar je training gaat geven; 

- Bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 jarigen geldt houdt 1,5 meter afstand ook 
onderling; 

- Zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld 
moeten worden; 

- Vermenging van de leeftijdsgroepen is niet toegestaan. Houd de kinderen uit beide 
categorieen apart; 



- Zorg dat de training klaar staat als de kinderen naar de les komen zodat je gelijk kunt 
beginnen.  

- Maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, m.n. voor de groep 13 t/m 18 
jaar waarbij een onderlinge afstand van 1,5 m moet worden aangehouden; 

- Ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen 
klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het coronavirus (COVID-
19); 

- Laat kinderen geen handen schudden 
- Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan 

wanneer dat niet gebeurt; 
- Houd 1,5 m afstand met al de kinderen en/of mede-trainers/begeleiders ( geen 

lichamelijk contact); 
- Per golfles mogen maximaal 3 jeugdspelers in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar 

deelnemen; 
- Weet bij voorkeur wie er aanwezig is bij de training; 
- Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van 

materialen; 
- Laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training. De 

kinderen moeten na afloop direct vertrekken; 
- Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training ( tenzij dat in specifieke gevallen 

noodzakelijk is); 
- Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
- Was of desinfecteer je handen na iedere training; 
- Blijf thuis en gelast de training af als je een van de volgende klachten hebt: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden C) of zelf positief 
bent getest op het coronavirus (COVID-19); 

- Blijf thuis en gelast de training af als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 
graden C) en/of benauwdheidsklachten, blijf thuis als iemand in jouw huishouden 
positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste 
contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na 
het laatste contact. 

 
 
       

 

 

 


