
 

FAQ (Frequently Asked Questions) 

Waarom moet ik verplicht een starttijd boeken? 
Iedereen wil heel graag weer spelen, dus er is veel interesse om weer te golfen! Om te voorkomen dat grote 
groepen gelijk samenkomen, heeft de overheid als voorwaarde gesteld dat de toestroom van mensen op een 
accommodatie gereguleerd moet worden. Daarom is het voor ons belangrijk dat voor zowel hole 1 als hole 10 
met verplichte starttijden wordt gewerkt en de golfers maximaal 10 minuten voor hun starttijd op de tee zijn. 
Hou hier alstublieft rekening mee, zodat de medewerkers goed hun werk kunnen blijven doen! 
Er zijn vanaf 8:00 uur marshals aanwezig. Het is niet mogelijk op inloop te golfen. Een starttijd is telefonisch of 
online te reserveren. 

 
Waarom moet twee starttijden boeken voor 18 holes? 

Om de toestroom goed te kunnen reguleren is het noodzakelijk om zowel op hole 1 als hole 10 met 
gereserveerde starttijden te werken. Iedereen mag pas weg op zijn eigen starttijd. Bij hole 1 en 10 zijn 
duidelijke wachtstrepen, houdt dan ook de afstand tot de flight voor u tijdens het wachten. Zorg dat u op 
volgorde van de starttijd klaar staat. Loopt u de eerste 9 holes sneller en is uw starttijd op hole 10 nog niet 
aangebroken? Wacht dan rond ergens waar voldoende ruimte is om mensen te laten passeren. Ga NIET op het 
terras zitten, dat is nog niet toegestaan. Ga ook NIET proberen eerder te starten, dat laat de marshal NIET toe. 

 
Waarom kan ik niet ’s avonds na 19 uur een starttijd boeken? 

De overheid heeft sportaccommodaties gevraagd  een duidelijk protocol op te stellen om een zo gezond & 
veilig mogelijke wijze te openen voor onze gasten (en medewerkers). 
Tot nader order zijn daarom starttijden buiten onze openingstijden zijn nog niet mogelijk. Zodra deze verruimd 
worden, hoort u dat natuurlijk direct! 
NH Work leden hebben – tot de verruiming er is – gelegenheid om vanaf 16:00 uur te boeken (en natuurlijk 
vóór 9:00 en in het weekend. Het is natuurlijk ook mogelijk om de vouchers te gebruiken om overdag te 
spelen) 

 
Moet ik ook voor de par 3 baan reserveren? 

Ja, ook voor de par 3 baan moet gereserveerd worden. Dat kunnen meerdere starttijden per dag zijn. 
 
Kan ik voor mijn vaste golfgroep een aantal starttijden reserveren? 

Op dit moment vragen wij ALLE golfers zelf een starttijd te reserveren en ook alleen op die tijd te komen. Er 
zijn vele gezellige groepen die onder normale omstandigheden een aantal starttijden reserveren, op de tee 
verzamelen en dan kijken wie met wie speelt. Samen op de tee verzamelen mag nu niet in verband met de 
toestroom die wij vanwege de voorwaarden moeten reguleren. Iedereen mag maximaal 10 minuten voor tijd 
op de tee zijn. Dus een EIGEN starttijd reserveren is daarbij noodzakelijk. Boek ook alleen vrienden bij u in de 
flight als deze daadwerkelijk op de hoogte zijn van het inboeken. 
Vaste tijden reserveren en zelf een groepsindeling maken en later doorgeven wie wanneer speelt is op dit 
moment te bewerkelijk om door te voeren en te controleren door bomvolle startlijsten. Op een later tijdstip 
zal dit echt weer terugkomen. Voor nu vragen we u de medewerking én discipline om zich aan de tijdelijke 
nieuwe spelregels te houden. De baan kan alleen open (blijven) als we ons voorlopig aan deze spelregels 
houden.  

  
Is de baan qualifying? 

golfbaan Sluispolder is Qualifying gedurende de corona-golf- periode! Er zijn heuse regels gemaakt voor een 
Qualifying ronde golfen met corona-maatregelen, klik hier voor de informatie! Let op,  dit geldt niet voor alle 
golfbanen, dus mocht u ergens anders gaan spelen, kijk het even na! 

  

https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/apr/2020-aanpassingen-golfregels-bij-herstart-golf-coronacrisis


 
Kan ik gebruik maken van het toiIet? 

We vragen golfers om zoveel mogelijk thuis het toilet gebruiken, maar uiteraard zijn er toiletten beschikbaar. 
De toiletten in de kleedkamers zijn opengesteld, omdat hier meer ruimte is om voldoende afstand van 
iedereen te kunnen houden. Uiteraard worden de toiletten en deurklinken vaker schoongemaakt! De toiletten 
in de centrale hal zijn voorlopig gesloten.  

 
Kan ik de kleedkamer gebruiken? 

Alleen om bij nood het toilet te gebruiken! Douchen en omkleden graag thuis doen.   
 
Kan ik een scorekaart meekrijgen? 

Het registreren van een kaart kunt u het beste doen door online uw scorekaart in te voeren op Proware (voor 
leden) of de app Golf.nl. Er liggen ook papieren scorekaarten voor u klaar bij de receptie. De kaarten mogen 
niet ingeleverd worden dus zijn voor eigen gebruik. 

 
Hoe gaat het met golfles? 
      Lessen moeten zijn gereserveerd maximaal om 17:00 de dag voorafgaand in Igolfinstructor. Lesklanten  
      verzamelen op het plein bij de shop. De professional haalt de lesklanten daar op en kiest een plek op de range, 
      green of de baan waar ruimte is. De range en putting green zijn alleen open om tijdens gereserveerde lessen  
      te gebruiken. De professional neemt de verantwoordelijkheid u te wijzen op de 1,5 afstand, voor zichzelf,  
      maar ook de lesklanten onderling. Grips/clubs van lesklanten mogen niet worden vastgehouden. 
      Voordoen gebeurt alleen met eigen materiaal. Indien lesklant nog geen clubs heeft moeten de geleende clubs  
      aan het einde van de les goed schoon gemaakt worden en apart worden gezet. 
 
Kan ik wat te eten/drinken kopen, is de horeca open? 

Restaurant ’t Sluisje heeft een mooie To Go bar in de hal (bij de receptie) voor koffies, taartjes, heerlijke 
broodjes, de befaamde tosti’s, koeken, fruit, frisdranken, dus heel veel lekkers! We zouden het leuk vinden u 
hier te mogen verwelkomen. Na de ronde kunt u heerlijk ‘Sluis voor Thuis’ meenemen, zodat u niet meer te 
hoeven koken, hoe fijn is dat!  

 
 Is het terras open? 

Het terras staat al op 1,5 meter schikking klaar, maar we mogen u pas verwelkomen als daar groen licht voor is 
vanuit de overheid. Zoals u gehoord heeft mag 1 juni de horeca weer open, daar zijn we heel blij mee! We zijn 
druk bezig met de voorbereidingen, op de site en in de nieuwsbrieven wordt u geinformeerd over de 
spelregels! 
Dus neem tot die tijd nog NIET plaats op het terras, noch haal er stoelen af. Uw bestelling wordt met de 
gebruikelijke lach bij de To Go-bar klaar gemaakt om mee te nemen. 

 
Tot hoe lang duurt deze aangepaste situatie? 

Vanuit Den Haag is duidelijk geïnformeerd wat het ‘exit-traject’ gaat zijn. Wij zullen voor uw en onze veiligheid 
ons te allen tijde aan overheidsmaatregelen houden. En als wij meer weten, bent u de eerste die het hoort!  

 
Mag ik wel op de parkeerplaats even kletsen met mijn golfmaten? 
 Het verzoek is om zo snel mogelijk na uw ronde weer te vertrekken. We begrijpen dat u elkaar graag spreekt 

na elkaar zo’n tijd te hebben gemist. Als u na de golfronde nog niet uit bent gekletst, haal dan een koffie bij de 
To Go bar en reserveer nog een 9 holes ronde om verder te praten.  Maar ga na uw ronde alstublieft naar de 
auto en naar huis, zo blijft er ruimte voor iedereen. 

 
Kan ik binnenlopen in de shop om te kijken of er een starttijd beschikbaar is? 
 Net als ‘normaal’ is een starttijd reserveren verplicht. Dat is nu alleen mogelijk van te voren per mail of 

telefonisch. We willen niet onnodig veel mensen in de shop ontvangen, omdat er een maximale ruimte is en 
we de doorstroom willen behouden. Dus graag thuis bellen of online reserveren! 

 
Kan ik bij mijn golftas? 
 Gelukkig wel, anders wordt het lastig golfen . De lockers zijn beperkte ruimtes, dus mocht er al iemand 

binnen zijn, wacht dan even buiten voor u uw tas pakt. Maximaal 1 gast per locker ruimte per keer! 
 
 



Zijn de schoonmaakfaciliteiten voor de clubs open? 
 Ook die zijn nog gesloten in verband met het veelvuldig vastpakken van de materialen door verschillende 

handen. Dus als u met schone clubs naar huis wilt, neem alstublieft zelf een vochtige doek mee! 
  
Zijn de oefenfaciliteiten open? 
 De driving range is weer open en goed gemarkt met een routing. Er kan alleen met contactloos pin betaald 

worden, een vast bedrag van 3,-. De reden dat de ‘normale’ ballensleutel nog niet gebruikt kan worden, is dat 
hiervoor iedereen hetzelfde schermpje aan moet raken om een keuze te maken van het aantal ballen. Dat kan 
nog niet ivm de hygiene. Volg de pijlen en de route, om zo de ruimte voor iedereen te houden én zodat 
iedereen weer op afstand weg kan lopen.  
Bij vertrek kunt u het mandje weer achterlaten bij de ballenautomaat. De mandjes worden met regelmaat 
schoongemaakt door de marshal. Let op dat u de route goed aanhoudt! Is het mandje leeg en is er ruimte om 
verder te slaan: sluit dan weer achter aan in de rij (als die er is ) en volg de vaste route. 
De Putting green is ook weer open, let op het aantal spelers dat op de puttingreen mag! 

 
Gaat de golfweek/Bedrijvengolfcompetitie weer gewoon van start nu wij weer mogen golfen? 

De vaste wekelijkse activiteiten zoals de herenmiddag, de dames, de FAB Friday etc zullen voorlopig niet 
doorgaan op de reguliere manier. Voor alle evenementen geldt dat nu wordt gekeken op welke leuke, maar 
ook veilige manier binnen de gewenste maatregelen dit georganiseerd kan gaan worden.  
We berichten u hier nader over! 

      
De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen: 
    Houd 1,5 afstand van anderen 
    Was uw handen regelmatig met water en zeep 
    Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog 
    Gebruik papieren zakdoekjes 


