Koksijde Golf ter Hille: specifieke aanvulling reglement
Corona-virus COVID-19 / Park & Play Golf
Volgende regels moeten strikt gerespecteerd worden. Indien dit niet het geval is volgen er sancties.

Golfen kan enkel mits reservatie (online via i-Golf of telefonisch).
Speel bij voorkeur zoveel mogelijk met dezelfde personen. Liefst gezinnen bij elkaar en
vermijd het mixen van generaties.
Blijf thuis bij een van de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°) of indien iemand in jouw huis deze klachten heeft!
Respecteer te allen tijden (van parking tot course) Social Distancing (min. 1,5 m).
Je komt toe via de doorgang tussen het clubhuis en de schuur.
Je verlaat de accommodatie via het pad aan de afspuitplaats achter de schuur.
Het golfsecretariaat is toegankelijk voor max. 1 persoon tegelijkertijd en enkel voor
noodzakelijke verrichtingen (betaling greenfee, laden ballenkaart, …).
Cash betalingen zijn mogelijk, maar betaalkaarten of online genieten de voorkeur.
In alle publieke ruimtes (inkomhal, secretariaat, materiaalkooien, garage, vestiaires,
horeca) is het dragen van een mondmasker VERPLICHT! Enige uitzondering : op het
parcours wanneer men speelt en op de Driving Range wanneer men oefent of les volgt.
Douches en kleedkamers zijn gesloten.
Er is ontsmettende handgel ter beschikking op verschillende plaatsen. Maak hiervan
gebruik!

Vermijd wachtrijen aan de afslag! Spelers gaan maximum 5 minuten voor hun starttijd
naar de 1ste tee. Als dit door iedereen wordt gerespecteerd, kan iedereen exact op zijn
starttijd vertrekken zonder dat er contact is met de flight voor of achter hen.
Niemand raakt de vlag aan. De vlag dient steeds verplicht IN de hole te blijven.
Er zijn GEEN harken beschikbaar in de bunkers. Bunkers zijn momenteel geen obstakel
(aangepaste local rule). Plaatsen in de bunker wordt toegestaan. Laat de bunker zo netjes
mogelijk achter. Probeer sporen zo veel mogelijk te wissen met voet of club.
Voor en na de golfronde geef je elkaar GEEN hand maar pas je social distancing strikt toe.
Hoest / nies in de binnenkant van je elleboog.

Zit het golfrondje er op? Ga dan ONMIDDELLIJK van de baan en via de achterzijde van de
schuur terug naar uw wagen. #gaterugnaaruwkot

Brasserie en restaurant zijn gesloten.
Geen wedstrijden tot 20/11.
Indien social distancing niet kan gerespecteerd worden, kan de toegang ontzegd worden
door personeel of marshal.
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