
  

 

  

ECPG-PROTOCOL  
03.2021 

  
Gelieve onderstaande richtlijnen strikt te volgen.  

  

 

  

Indien u reserveert, gaat u akkoord met het Sportief reglement van ECPG 2021 en  
de richtlijnen inzake Covid-19.  

Er wordt tussentijds gecommuniceerd naar de leden via i-golf.  

  

1. PARK - Algemeen  

• Parkeer de wagen, neem je golfgerief en ga rechtstreeks naar de Driving Range of Hole 1 of de 
Practice. Geen groepering op parking of terras.  

• Je kan max. 20 min vóór je reservatietijd door het ingangshekje.  

Zoniet wacht je vóór het hekje met de nodige social distancing.  

Er kan 15-tal minuten opgewarmd worden op de Driving Range (1 mandje) met de nodige 
social distancing. Er zijn 4 afslagplaatsen voorzien. De Pro-lesruimte is enkel voor de pro.  

• Om wachtrijen te vermijden dienen de spelers 5 minuten vóór hun starttijd klaar te staan aan 
Hole 1.  

• Blijf thuis als iemand in jouw huis volgende symptomen vertoont: neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, lichte hoest of temperatuursverhoging (vanaf 38°).  

• Het toilet op Hole 7 kan gebruikt worden.  Graag handen ontsmetten vóór en nà het 
toiletbezoek. Spoel door met gesloten toiletdeksel. Probeer dit toilet enkel te gebruiken in 
noodzaak. Hou het proper voor iedereen! 

• Desinfecteer steeds je handen op tee 1 én bij het verlaten van het terrein na hole 9. Er is 
water en desinfecterende zeep voorzien. Gebruik je eigen handdoek. Breng zelf, indien je dit 
nodig acht, extra bijkomend ontsmettings- of beschermingsmateriaal mee.  

  



  

 

2. MATERIAAL  

• Elk speler dient verplicht te beschikken over zijn eigen materiaal  

• De ‘Trolley en Golftassen berging’ kan terug gebruikt worden. Gelieve echter de social 
distancing (één per één binnen gaan) te respecteren én enkel uw eigen materiaal aan te raken.  

• De vlag moet verplicht in de hole blijven staan.  

• Bunkers: alle harken zijn verwijderd. Graag eventuele voetsporen verwijderen met de club of 
voet. 

• Op de baan: geen trolleys op de fairways - gebruik de gemaaide paden.  

  

3. PLAY: OP DE BAAN, DRIVING RANGE, PRACTICE  

Reserveren blijft verplicht.  

• Voor het spelen van een ronde kan gereserveerd worden via i-Golf (een 9 holes ronde wordt 
afgewerkt in anderhalf uur). 

• Voor de Practice tussen de muren (maximum uur) kan gereserveerd worden via i-Golf. 

• Op de Driving Range kan ongeveer 15 min. voor de afslag geoefend worden. 

• Lessen met de pro’s – Leden die een les reserveerden bij de Pro komen max 5 minuten vóór 
hun les aan – de lessen gaan door in de lesruimte van de Pro of op de Practice.  
  
Gelieve steeds de nodige social distancing te respecteren. 
 

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN voor reservatie  

• Maximum 3 spelers naar keuze per flight, met uitzondering van familie onder zelfde dak of 2 
vaste koppels (hiervoor verplichte mail voor de 4e persoon naar ecpgzwijnaarde@telenet.be) 

 ENKEL leden kunnen reserveren voor 9 holes 

• Flights van 3 spelers om de 10 minuten  

Elke speler kan max 3x per week én 1x in weekend reserveren 

In iedere flight is de persoon om de laagste handicap de ‘flightverantwoordelijke’.  

Indien je toch verhinderd bent en niet kan spelen op het gereserveerde tijdstip, kan je je uitschrijven 
tot op het moment van de reservatie. Dit zorgt voor extra ruimte voor andere leden. 

4. WEDSTRIJDEN 

• Er worden geen wedstrijden georganiseerd.  
 

5. COUNTRY CLUB   

• De Country club is gesloten. 
 

 

 



  

 

6. SOCIAL DISTANCING  

 

7. CORONA-verantwoordelijke 

Inge De Deckere  is ‘ECPG-coronaverantwoordelijke’- gsm. 0475 31 09 37 

Zij wordt bijgestaan door Marc Van hove en Pieter Van Der Stock. Zij hebben de bevoegdheid om op 
te treden én te sanctioneren. Sancties voor het niet naleven van de coronamaatregelen kunnen gaan van 
berisping tot uitsluiting van 1 week tot 1 maand.  

Aan alle leden wordt gevraagd indien zij overtredingen en/of onvoorzichtigheden zien deze aan de 
betrokken speler(s) en/of de coronaverantwoordelijke te melden.  

Indien nodig zullen deze richtlijnen aangepast worden.  

  
Annick Denys              Carlo Vanhove  
Clubcaptain             Voorzitter  

  

  
 


