
 
 

 

5 juli 2021 

 

NIEUWE VERSOEPELINGEN IN HET CLUBHUIS met ingang van 6 JULI 2021 

 

Op basis van de nieuw afgekondigde versoepelingen van de overheid gaan met ingang van dinsdag 

6 juli 2021 de volgende regels gelden|: 

 

1. In het clubhuis geldt nog altijd de 1,5 meter afstand regel! 

En zolang deze regel van kracht is , blijft het aantal deelnemers per wedstrijd max. 48 ! 

 

2. Voordat u het clubhuis betreedt ontsmet u uw handen bij de zuil! 

 

3. Voor aanvang van de wedstrijden is de barruimte geopend en is een drankje 

verkrijgbaar. 

U neemt dan plaats aan de tafel met het nummer dat overeenkomt met dat van uw 

starthole: hole 1 = tafel 1, hole 2 = tafel 2 etc.  Start u als 2e flight op een hole  dan heeft 

u tafel 10, 11 of 12 afhankelijk van het aantal B-flights!!  

Tafels 10 t/m 12 staan op het terras. 

 

4. Als u klaar bent met spelen en voor u het clubhuis binnen gaat, eerst uw handen 

wassen/ontsmetten bij de zuil.  

Vervolgens neemt u plaats aan de aan u toegewezen tafel. 

 

5. Bestellen en afhalen gaat per tafel, met behulp van bestelbriefjes waarop tafelnummer, 

naam besteller en de bestelling worden genoteerd.  

Besteller gaat met briefje naar de bestelplaats aan de bar (rechts bij de computer), geeft 

briefje aan barmedewerker, die bestelling administratief verwerkt. Vervolgens gaat 

besteller naar de afhaalplaats aan de linkerzijde van de bar en neemt daar de bestelling 

op een dienblad in ontvangst. 

           ER STAAT MAXIMAAL 1 BESTELLER en 1 AFHALER AAN DE BAR 

 

6. Er is een looproute ook bij de toiletten. 

De deelnemers die aan een tafel op het terras zitten MOETEN buitenom naar het 

toilet en ook buitenom terugkeren naar hun tafel 

 

De toiletten en kleedkamers zijn weer beschikbaar;  de herenkleedkamer is echter 

tijdelijk als opslag voor meubilair in gebruik! 

 

 

Veel succes allemaal! 

 

Namens Bestuur en Clubhuiscommissie, 

 

Carien Baudewijns en Maarten Ingelse 

 


