
 
De Maastrichtsche  

‘’Social Distancing Golf’’ 

maatregelen 

‘’Reserveer-parkeer-golf veilig-ga naar huis’’ 

 

 

 

Deze maatregelen zijn gebaseerd op het ‘’protocol verantwoord sporten’’ verstrekt door de 

NGF op 7 mei 2020.  We verzoeken IGM speelgerechtigde om deze regels strikt op te volgen.   

Wees solidair met de gezondheid en veiligheid van uw medegolfers en personeel 

 

 



1.  Inzake ‘’vrij golfen’’ op beide banen gelden volgende regels: 
 

▪ Men dient online op naam een starttijd te reserveren*1. 

Vrij golfen is alleen voor leden van Golf club Maastricht, 

Golf club Lanaken, Business club en Premium starters. 

Overige golfers zijn niet toegelaten. Alle bloktijden van 

GCM, GCL of de Business club vervallen tijdelijk.*2. 

Als flight interval wordt er een min. van 10 minuten 

gehanteerd. Vroegst mogelijke starttijd is om 08.00 uur 

vanaf maandag 11 mei. 

Geen reservatie op naam = omdraaien en naar huis 

 

▪ Op de Championship Course kunnen 4 spelers per 

flight worden toegelaten. Liefst dezelfde gezinnen 

bij elkaar. Liefst met steeds dezelfde spelers. 

Vermijd mixen van generaties. M.b.t. de Limburg 

Course hanteren we een beleid van max. 3 spelers 

per flight. 

 

 

▪ Voorzie een eigen draagtas en trolley.  

Deze worden niet verhuurd door IGM.  

Buggy’s en handicarts van de Maastrichtsche worden wel verhuurd. 

Reserveren kan 36 uren van te voren. Er zijn 4 handicarts beschikbaar. 

Een buggy bezet door 2 personen kan enkel bij gezinsleden. Betaling 

via Pin pas aan het startershuisje (geen cash). Volg het hygiëne beleid. 

▪ U dient uw golftas thuis op te bergen. De ruimte van 

de caddy lockers is de 1ste week van heropening 

beschikbaar. U dient uw materiaal na het golfen mee 

naar huis te nemen. Toegang tot de caddy locker 

ruimte gebeurt beurtelings. 

 

▪ Vermijd wachtrijen aan de 1ste tee! 

Spelers gaan max. 10 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. Social 

distancing wordt op deze manier optimaal toegepast. 

Volg de richtlijnen van starter en marshal op. 

 

 

▪ Vuilnisbakken, ballenwassers, banken, … : deze zijn 

verwijderd of worden als onbruikbaar gemarkeerd. 

 



▪ We verplichten u om u handen voor vertrek naar 

de golfbaan te wassen. 

 

 

 

▪ De vlag dient steeds verplicht IN de 

hole te blijven. Niemand raakt de 

stok of vlag aan. We hebben Corona 

cups voorzien op alle holes. 

 

 

▪ alle harken zijn verwijderd 

Tijdelijke Lokale Regel: Bunkers zijn 

momenteel geen obstakels, bal plaatsen in de 

bunker is toegelaten. 

Bij het verlaten van de bunker wordt er wel 

verwacht dat deze zo netjes mogelijk wordt 

achtergelaten. Dit kan door de sporen te wissen 

met een ijzeren club. 

 

 

 

▪ Hanteer de algemene regel rond social 

distancing tijdens de golfronde: MINIMUM 

1,5 meter afstand houden van elkaar. 

 

 

 

 

▪ Hanteer de algemene regel rond 

niezen/hoesten tijdens de golfronde: 

hoest/nies in de binnenkant van je elleboog. 

 

 

 

▪ Voor en na de golfronde geef je elkaar GEEN 

hand maar pas je social distancing strikt toe. Je 

kan elkaar perfect op een andere manier 

begroeten, succes of proficiat wensen zonder 

elkaar een hand of kus te geven. 

 

▪ Zit het golfrondje er op? Ga dan 

ONMIDDELLIJK van de baan en terug naar uw 

wagen. #gaterugnaarhuis! 
 



*1 Reservatie starttijden: 

We hanteren hierin ons reguliere beleid.  Reservaties dienen online te gebeuren en kunnen 

vanaf 36 uren van te voren. Op dit moment is er geen maximum op het aantal golfrondes per 

speler per week. Wegens de verwachte drukte wordt wel verzocht om geen ‘’solo’’ flight te 

reserveren. Er kan enkel gestart worden op hole 1 van beide banen, op uitzondering van hole 

10 van de Championship Course, daar kan er geboekt worden tot 09.30 uur voor het spelen 

van 9 holes. Beide banen zullen vooralsnog geopend zijn tot 21.30 uur, ongeacht op welke 

hole men zich dan bevindt, na 21.30 is iedereen verplicht om het golfcomplex te verlaten. 

*2 Bloktijden: 

Alle bloktijden van de diverse commissies van GC Maastricht en GC Lanaken vervallen 

tijdelijk.  Ook het zondagochtend Business blok.  Enkel vrij golfen is momenteel toegelaten.  

GCM en GCL zullen verdere informatie verschaffen over hun beleid inzake wedstrijden. 

 

2.  Oefen faciliteiten  
 

Er kan enkel gebruikt worden gemaakt van onderstaande faciliteiten indien men beschikt over 

een op naam gereserveerde starttijd. 

 Practise greens 

Alle oefen greens zijn geopend, er worden corona cups gehanteerd. Er zijn geen vlaggen op 

deze greens. Er is een norm van max. 1 persoon per 30 m2.  M.b.t. de oefengreen op hole 1 

van de Championship Course dient men zich te houden aan de regel max. 10 min van te voren 

van starttijd aanwezig zijn.  

 Driving range 

De driving range is geopend.  Gelieve de hygiëne maatregelen te volgen m.b.t. het reinigen 

van de mandjes en uw handen. Hier is voorlopig een max. van 5 golfers per verdieping. 

 

3. Grens problematiek 
 

IGM speelgerechtigde van GC Lanaken en GC Maastricht die woonachtig zijn in België 

dienen zich ervan bewust te zijn dat de grenzen gesloten blijven tot 8 juni.  Zodra er een 

duidelijk bericht volgt van de Koninklijke Belgische Golf Federatie dat golfen op andere 

clubs dan de eigen home-club is toegestaan, zullen deze speelgerechtigde van harte welkom 

zijn om te spelen in Golf Henri-Chapelle. Er wordt geen greenfee in rekening gebracht voor 

limburg en full members ( die niet over een Henri-Chapelle speelrecht beschikken ). Premium 

starters kunnen terecht op de 9 holes baan ‘’La Chapelle’’, met eenzelfde regeling. 

Reservaties dienen telefonisch via Golf Henri-Chapelle te gebeuren. Hier wordt tzt. nog 

verder over geïnformeerd. 

www.golfhenrichapelle.be 

Speelgerechtigde van Golf Henri-Chapelle wonende in Duitsland zitten in eenzelfde situatie, 

deze zal IGM toegang verlenen zodra dit mogelijk is. 

http://www.golfhenrichapelle.be/


4. Waar dient u rekening mee te houden? 
 

 Onze totale golf accommodatie zal via fases volledig heropend worden.   

We volgen hieromtrent de richtlijnen van het RIVM en NGF strikt op. 

 Het volledige clubhuis is gesloten 

 Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen. 

 De aangepaste poetsplaats is afgesloten 

 Toiletten op de driving range zijn gesloten 

 Er worden geen scorekaarten verstrekt, dit kan digitaal. 

 De slagbomen van de parkings zijn geopend. 

 Het volledige personeel krijgt rugdekking om golfers aan te spreken bij het schenden 

van deze regels. Respecteer hun en uw medegolfers. 

 Kom niet naar de accommodatie als u ( of iemand in uw huis) bij één van de volgende 

klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 

benauwdheidsklachten of verhoging ( vanaf 38 C °). 

 Open de 2de bijlage ‘’Voorzorgsmaatregelen coronavirus voor golfers’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


