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BRABANTSE GOLF – CORONA CIRCULATIEPLAN 
 

Op de Brabantse Golf moet social distancing op ieder moment worden gerespecteerd. Blijf dus 

steeds minstens 2 clublengtes van je flightgenoten verwijderd en vermijd zeker alle contact met 

andere flights. 

Op bepaalde plaatsen op het domein en op de baan moeten golfers elkaar kruisen. Hieronder 

vind je een overzicht van de knooppunten en de manier waarop iedereen ervoor kan zorgen dat 

een zo groot mogelijke afstand wordt bewaard. 

Wij rekenen op eenieders gezond verstand en verantwoordelijkheidsgevoel om te allen tijde 

minstens 1,5 meter afstand te bewaren. Hoe groot de verleiding ook mag zijn na elkaar weken 

niet te hebben gezien, er is geen ruimte voor praatjes en ‘samenscholingen’ zijn niet 

toegelaten. Daarnaast passen we, tijdens het spelen op de baan, overal de gekende etiquette-

regel toe: wie het verst is gevorderd in haar/zijn ronde, heeft absolute voorrang. 

 

1. Rotonde aan de ingang 

Leden die binnenkomen via de poort lopen steeds links de rotonde op zodat ze rechtstreeks 

naar hole 1 kunnen gaan. Indien de eerste tee nog bezet is, moet worden gewacht aan de ‘Stop’ 

indicatie die is aangebracht op het pad. Eventueel kan de putting green of chipping green een 

paar minuten gebruikt worden, doch met maximum 3 personen.  

Leden die eerst naar de lockerroom moeten, zullen worden begeleid. 

Wie de baan verlaat na het spelen van de ronde, loopt de rotonde eveneens links op –zijde van 

hole 14 – om zo het domein te verlaten. In dit geval hebben golfers, die van hole 13 naar hole 

14 gaan, voorrang. 

 

2. Boog 

Leden die van de rotonde onder de boog naar het caddyhouse lopen, krijgen voorrang op de 

golfers die van hole 18 komen. Zij wachten aan het einde van het pad en verlenen doorgang 

aan de binnenkomende leden. 

 

3. Kruispunten op de baan  

Op een aantal punten tijdens de golfronde bestaat de kans dat twee flights elkaar moeten 

kruisen. Daar geldt de bestaande etiquette regel:  
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Wie het verst is gevorderd in haar/zijn ronde, heeft absolute voorrang. 

Bijzondere aandacht voor social distance ten opzichte van andere flights is nodig op de 

volgende punten: 

- Green van hole 5 naar teebox van hole 6: 

o Plaats de golfkarren niet in de buurt van de andere flight. 

o Spelers op hole 5 gebruiken het pad langsheen het (gesloten) toilet om naar de 

teebox van hole 6 te gaan. 

 

- Green van hole 6 naar teebox van hole 7 

 

- Green van hole 8 langsheen teebox van hole 11 

 

- Bospad van hole 8 naar 9 en van hole 10 naar 11: 

o Dit pad is breed genoeg. Iedereen loopt uiterst rechts bij het kruisen van een andere 

flight. 

o Stop niet voor een praatje. 

 

- Golfers die van hole 9 naar hole 10 gaan kruisen mogelijk een flight die van hole 13 naar 

hole 14 gaat: 

o Iedereen loopt uiterst rechts. 

o De flight die van hole 13 naar 14 gaat loopt op het gras. 

o Stop niet voor een praatje. 

 

- Fairway van hole 11 naast teebox van hole 12 

 

- Green van hole 13 naar teebox van hole 14: 

o Hou uiterst rechts langsheen de muur achter de green van hole 9. Er mag op het gras 

worden gelopen. 

o Loop de rotonde op aan de linkerkant zodat je de leden die naar de eerste tee lopen 

zoveel mogelijk vermijdt. 

o Flight heeft voorrang op golfers die de baan verlaten na het spelen van hole 18. 

 

- Green van hole 16 naar teebox van hole 17: 

o Plaats de golfkarren niet in de buurt van de andere flight. 

o Wacht aan het begin van het pad naast de green van hole 16 tot de teebox van hole 

17 vrij is. 

De Brabantse Golf rekent op jou! 


