
 
 

PROTOCOL VERANTWOORD GOLFEN 

HEB RESPECT, GEDULD & BEGRIP… EN VEEL PLEZIER!  

 
 
VOORAF (ONLINE) RESERVEREN VAN 
EEN STARTTIJD OF LES IS VERPLICHT 
Ben je van plan te komen golfen of lessen dan dien je die 
vooraf te reserveren via bestgolf.nl (18-holesbaan) of 
telefonisch via 0499 – 391 443 (PAR-3 baan) 
 
 
JE MAG MAXIMAAL 10 MINUTEN VOOR JOUW 
STARTTIJD OF LES AANWEZIG ZIJN OP BEST GOLF 
Om groepsvorming te voorkomen, ben je vanaf 10 
minuten voor aanvang les of golfronde welkom op Best 
Golf. Als je wilt trainen op de driving range / oefengreens 
is dit niet noodzakelijk. 
 
 
MOGELIJKHEDEN OP DRIVING RANGE / 
OEFENFACILITEITEN ZIJN BEPERKT 
Gebruik van driving range / oefenfaciliteiten is niet op 
reservering, het kan echter wel zo druk zijn dat er geen 
personen meer worden toegelaten. 
Op de driving range zijn 20 afslagplaatsen beschikbaar, 
10 onder het afdak en 10 aan de overzijde bij de grastee. 
Per oefengreen niet meer dan 10 personen tegelijkertijd 
oefenen. Op elk moment kunnen er maximaal 40 
personen gebruikmaken van de totale oefenfaciliteiten. 
Dit is INCLUSIEF (groeps)lessen / clinics. 
 
 
MELDEN BIJ BEST GOLF GASTHEER/-VROUW 
ONDER POORTGEBOUW 
Je wordt ontvangen door een Best Golf medewerker die 
de reservering controleert, de aangegeven looproute 
uitlegt en gestelde vragen kan beantwoorden. ZONDER 
reservering (behalve bij gewenst driving grange bezoek) 
worden personen niet toegelaten op de faciliteiten van 
Best Golf. 
 
 
RECEPTIEBALIE IS GEOPEND 
Voor praktische zaken als betalen greenfee, aanschaffen 
van golf gerelateerde artikelen en informatie over Best 
Golf producten is de receptie geopend. Ook hier gelden 
de RIVM richtlijnen, houd dus 1,5 meter afstand. 
Clubleden melden zich meteen na de parkeerplaats  
alleen bij de Best Golf gastheer/-vrouw onder het 
poortgebouw. Zij melden zich dus NIET bij de receptie. 
 
 
TOILETTEN ZIJN BEPERKT BESCHIKBAAR 
Ga vooraf thuis naar het toilet! 
Wij begrijpen dat tijdens of ná de golfronde  / les de 
nood hoog kan zijn, hiervoor zijn de toiletblokken onder 
de trap in het clubgebouw beschikbaar. 1,5 meter 
afstand houden is hier echter moeilijker en door veel 
gedeelde hand-contactpunten zijn besmettingsrisico’s 
groter. Kleedkamers zijn gesloten. Volg de door Best Golf 
één richtingsroute bij toiletten en receptie. 
 
 

 
 
RESTAURANT DIMPLES BLIJFT GESLOTEN 
Het was natuurlijk heerlijk geweest om voor of na het 
golfen te genieten van een hapje of drankje. Dat zit er 
voorlopig nog niet in. In de golfbaan zorgen wij wel voor 
een beperkte ‘to go’ catering. 
 
 
REGELS / ETIQUETTE IN DE BAAN 
Als je golft op Best Golf zijn een aantal regels en 
etiquettes anders dan normaal gesproken. Hierbij is alles 
gericht op minimaal contact met materialen en 
voorwerpen. 
 
 
GEEN VOORRANG, HOUD AFSTAND EN ZORG VOOR 
EEN GOEDE DOORSTROMING 
Wanneer je als flight sneller speelt dan de flight(s) voor 
jou, heb je GEEN voorrang op die flight. We verzoeken de 
opkomende flight afstand te houden en niet aan te 
dringen. Een langzame flight roepen wij op om de bal op 
te nemen en door te lopen naar de volgende hole. Houd 
te allen tijde aansluiting met de flight voor je! 
 
 
GEEN CONTACT MET VOORWERPEN 
ANDERS DAN JE EIGEN GOLFBAL EN MATERIAAL 
Vermijd ieder contact met voorwerpen of materiaal die 
niet van jezelf zijn. Holecups zijn zo aangepast dat de 
vlag in de hole kan blijven en dat de bal met twee 
vingers is op te pakken, zonder dat de vlaggenstok 
aangeraakt wordt. Ballenwassers zijn niet beschikbaar en 
ook prullenbakken zijn niet te gebruiken. 
In de bunkers zullen geen harken liggen. Bij ligging in een 
voetstap mag je je bal verplaatsen naar de meest 
dichtstbijzijnde, vergelijkbare plek in de bunker, die wel 
bespeelbaar is. 
 
 
NA JE RONDE METEEN VERTREKKEN, NIET BLIJVEN 
HANGEN, GOLFTAS BIJ VOORKEUR MEE NAAR HUIS  
Na afloop van je golfronde of les vragen wij je om 
meteen naar huis te gaan. Blijf niet hangen, ook al is het 
gezellig om nog even bij te kletsen. Indien je snel weer 
een ronde golf komt spelen, golfspullen graag mee in de 
kofferbak, dat scheelt de volgende keer weer in de 
eventuele druktevorming. 
 
 
RESPECTEER DE MAATREGELEN EN VOLG DE 
AANWIJZINGEN VAN MEDEWERKERS 
Medewerkers en marshals zullen toezien op naleving van 
bovenstaande regels en uitvoering van het protocol. Wij 
vragen iedereen die op Best Golf komt om de 
aanwijzingen te respecteren en op te volgen. Het niet 
opvolgen van de instructies kan leiden tot ontzegging 
van de toegang tot het terrein voor de rest van de dag. 
Bij herhaling zullen wij overgaan tot een langere 
ontzegging. 
 


