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1. We passen het Park & Play concept van Golf Vlaanderen en de Belgische Golffederatie toe. 
Opgelet, voorlopig is het Park & Play, niet Park & Practice! 

 
2. In een eerste fase zijn er enkel flights van 2 personen, met afslag om de 10 minuten toegelaten. 

Jullie staan op de teebox 5 minuten voor je afslagtijd. Wees stipt ajb! 
 

3. We gaan minimaal de eerste 2 weken enkel 9 holes toelaten om zoveel mogelijk mensen te 
laten spelen in veilige omstandigheden. I-golf wordt tijdelijk aangepast zodat jullie kunnen 
kiezen. Front 9 of back 9. Pick your favourite! Water op 2 of 18? De keuze is aan jullie. Ook 
de compact course is open.  
 

4. We gaan rechtstreeks van de auto naar teebox 1 of 10 volgens inschrijving, dus niet via de 
schuifdeur, maar in rechte lijn van de parking naar de baan. 
 

5. Het is zoals altijd strikt verplicht zich in te schrijven via i-golf. Kom niet langs als je niet on-
line bent ingeschreven. Geen tee-time in i-golf = niet spelen! 
 

6. We vragen jullie om net voor je start een sms te sturen naar een dedicated nummer, om jullie 
aanwezigheid te bevestigen. Het nummer volgt nog. 
 

7. Richtlijnen van de starter, marshals, captains en personeel dienen strikt opgevolgd te worden 
(maar da’s niet nieuw J)! 
 

8. De driving range blijft in fase1 en dus tot nader order gesloten (wellicht eerste 2 weken). De 
ruimte en toegang zijn namelijk te nauw en de minimale afstand, onder meer aan de 
ballenmachine, kan niet bewaard worden. De putting green is wel beschikbaar. 
 

9. Jullie kunnen éénmalig jullie golfzak en/of trolley ophalen in de locker rooms beneden, maar 
niet terugbrengen. De golfzak en trolley moeten nadien mee naar huis. We kunnen geen trolleys 
van de club gebruiken, enkel eigen trolleys zijn toegelaten of je kan ook je zak dragen (extra 
goed voor de gezondheid). Ook buggies zijn niet toegelaten (enkel voor marshals). Schoenen 
en clubs kan je voorlopig beter thuis poetsen. 
 

10. Er zijn geen rakes in de bunkers. In deze periode vragen we jullie gewoon uit de bunkers te 
spelen en gewoon het zand wat vlak te malen met de voet. Een free drop is ook aanvaarbaar, 
we spelen enkel recreatief voorlopig. 
 

11. Je raakt de vlaggestokken niet aan. Je recupereert enkel je eigen bal en raakt nooit material van 
anderen aan. 
 

12. Vuinisbakken zijn voorlopig verboden, gooi eventueel afval aub niet op de baan maar neem het 
mee. Ook de toiletten moeten gesloten blijven, 
 

13. Het clubhuis en het terras, maar ook de vestiaires, zijn afgesloten en zijn echt off-limit. Na het 
rondje golf en aankomst op 18, verlaat je de club. We zien het echt liefst anders, geloof ons, 
maar voorlopig is dat wat we doen. We hebben speciaal voor jullie een foodcar gekocht om 
jullie op de baan te kunnen bedienen, van zodra we die kunnen in gebruik nemen.   
 

14. Onze greenkeepers zijn druk aan het werk. Denk eraan, ze hebben te allen tijde voorrang! 
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