Protocol Oefenfaciliteiten
Datum: 26 mei 2020

Inleiding
Tot nu toe was de driving range en putting green uitsluitend te gebruiken om in te slaan voor het spelen van
een ronde. Aangezien vele leden graag willen oefenen, wordt per 2 juni aanstaande een gedeelte van de driving
range, de oefenholes en de putting green hiervoor open gesteld.
Het gebruik van de oefenfaciliteiten is gebonden aan dit protocol

Oefenprotocol
●
●
●
●
●
●
●
●

De leden van Broekpolder mogen vrij gebruik maken van de driving range, oefengreen en oefenholes.
U kunt maximaal 24 uur van te voren telefonisch reserveren bij het secretariaat of caddiemaster.
Voor aanvang training dient u zich te melden bij het secretariaat of de caddiemaster.
U heeft de mogelijkheid om de basis onderdelen van de sport (swing, kort werk en putten) te oefenen
in blokken van 30 minuten, in totaal duurt de trainingssessie maximaal 1,5 uur.
Per oefenfaciliteit geldt een tijdslot van 30 minuten, het secretariaat en de caddiemaster houden een
lijst bij wie, wanneer en welk faciliteit mag gebruiken.
Indien er geen reserveringen zijn is de beschikbare oefentijd per spelers langer. Dit wordt vastgelegd
op de lijst.
Alle beperkende, corona gerelateerde maatregelen op Broekpolder blijven onverkort van kracht.
Looproutes, 1,5 meter afstand, geen groepsvorming, hygiëne maatregelen, et cetera.

Aanpassingen faciliteiten
●

Driving range: Er worden 4 matten beschikbaar gemaakt om te trainen. Deze bevinden zich in het

●

rechter deel van de driving range en zijn genummerd 1 t/m 4. De 4 matten in het linker deel zijn
gereserveerd voor spelers die voor hun ronde willen inslaan.
Bij inschrijving krijgt u een nummertoewijzing voor een van deze 4 matten

●

Oefenholes: Maximaal 4 personen tegelijkertijd. (4 plekken zijn gereserveerd voor de Topspelers)
Totaal dus niet meer dan 8 personen op de oefenholes.
o Spelers houden minimaal 1,5 meter afstand en gaan niet tegelijkertijd balen rapen.
o Looproute via driving range.
o Oefenen uitsluitend met eigen golfballen, dus geen driving range ballen.

●

Putting green: Een deel van de putting green wordt afgezet voor de oefen gebruik (aan
clubhuiszijde). Maximaal 4 tegelijkertijd en minimaal 1,5 meter afstand. Ook hier zijn 4 plekken
gereserveerd voor de selectiespelers. Totaal dus maximaal 8 personen aan het oefenen op het
afgesloten deel van de putting green.

Overig
●
●
●

De professionals houden toezicht op de driving range en oefenholes.
De caddiemaster houdt toezicht op de putting green.
De reserveringslijsten zijn bepalend voor de bezetting; vol is vol!

VOORBEELD RESERVERINGSLIJSTEN
Voor zowel de driving range, oefengreen en putting green wordt een aparte reserveringslijst bijgehouden. De
reserveringslijsten (Google sheets) worden door het secretariaat en de caddiemaster ingevuld en bijgehouden.
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