
Terugblik op de Coronaperiode 

 
Begin maart werd het in Nederland steeds duidelijker: we ontkomen niet aan 
het Corona-virus.  

Een resumé 

9 maart Kim Egger en ik hoorden op het nieuws dat het Corona-
virus in Nederland was vastgesteld. De eerste 
vraagtekens rezen: Hoe ernstig is dit? Wat betekent dit 
voor Nederland? Voor onze club? Welke maatregelen 
moeten we nemen? Hoe kunnen we zorgen dat er snel 
geschakeld kan worden? Hoe zorgen we ervoor dat onze 
leden goed en snel worden geïnformeerd? 

10 maart De Corona commissie is een feit: 
Kim Egger: Golfzaken 
Desiree Driessen: Verenigingszaken en Horeca 
Peter van den Berg: Voorzitter 
Door deze commissie compact te houden was het 
mogelijk om snel beslissingen te nemen en 
aanpassingen door te voeren. 

11 maart Door de NGF worden we gedurende de gehele periode 
zeer goed geïnformeerd over wijzigingen en 
aanpassingen van overheidswege. 

13 maart Geen groepsactiviteiten meer toegestaan tot 31 maart. 
De Corona commissie verstuurt een mail naar de leden, 
waarbij het uitgangspunt is: better safe than sorry. 

15 maart Horeca en sportaccommodaties in Nederland worden 
verplicht gesloten tot 6 april. 
Alles moet dus dicht, inclusief de golfschool van onze 
pro’s. 
De Corona commissie maakt een groepsapp aan voor 
Kathleen, Joop, Robert, Gijs, Mimi en de 
commissieleden, zodat zij snel op de hoogte kunnen 
worden gesteld van nieuwe berichten (voortschrijdend 
inzicht is hierbij het sleutelwoord) 

18 maart Gijs blijft niet stilzitten en start zijn Take Away 
Afhaalmaaltijden. 



26 maart Door het bestuur (Ton Bonouvrié) is toestemming 
gevraagd aan de gemeente Eindhoven om 
baanvrijwilligers, tezamen met de greenkeepers, hun 
werkzaamheden te laten doen. De goedkeuring wordt 
verleend. Het besluit van de baanvrijwilligers om dit ook 
daadwerkelijk te doen, wordt bij henzelf gelaten. Goede 
onderlinge controle blijkt te werken. 

3 april Een nieuw bericht vanuit de overheid: tot 28 april 
blijven horeca en sportaccommodaties gesloten.  
Het bestuur beslist om de Algemene Leden Vergadering 
voorlopig uit te stellen tot juni.  

20 april De NGF heeft samen met andere overkoepelende 
organisaties een zeer gedegen protocol uitgewerkt voor 
heropening van de golfbanen in Nederland. Dit stemt 
zeer hoopvol en wordt een paar dagen vol spanning 
gewacht op het verlossende woord van de overheid. 

24 april Een heel klein beetje goed nieuws vanuit de overheid: 
de jeugd mag weer gaan golfen. Hoe positief dit nieuws 
ook is, de teleurstelling is toch ook duidelijk voelbaar.  

25 april Het wordt duidelijk dat afslagtijden verplicht worden. 
Registratie is van overheidswege verplicht. De teetime 
module moet worden ingericht onder de juiste 
voorwaarden. Paul Esmeyer wordt benaderd of hij 
hierin kan meedenken.  
De marshals gaan vanaf dit moment een belangrijke 
controlerende rol spelen. Er zijn veel Coronaregels waar 
aan moet worden voldaan.  
De Corona commissie vraagt Gérard Prudon om zich bij 
de Corona commissie aan te sluiten.  
We realiseren ons al snel dat we te weinig marshals 
hebben om alles in goede banen te leiden. Bestaande 
vrijwilligers worden gevraagd zich op te geven als 
tijdelijk marshal. Dit leidt tot een mooie uitbreiding van 
de marshalgroep! 

 2 mei Gérard Prudon maakt de eerste planning.  
Hij heeft teams samengesteld van marshal/tijdelijk 
marshal. Dit blijkt heel goed te werken! 
Er kan een tijdje worden proefgedraaid omdat de baan 
alleen voor jeugdleden is geopend.  

11 mei Niet-contact sporten zijn weer toegestaan. 



Er mogen geen wedstrijden worden georganiseerd, de 
horeca blijft gesloten en de teetime-module doet zijn 
intrede.  
Baanvrijwilligers hebben, als dank, de primeur om de 
eerste twee uur af te slaan, voordat de baan open gaat 
voor de overige leden. 

De week van 
11/18 mei 

HET GAAT VAN START!! 
Allerlei desinfectant-middelen worden ingekocht. Voor 
in de marshalbuggy, in het clubhuis, bij de caddymaster, 
bij de ballenemmertjes, bij de toiletten, enz. enz. 
(Desiree rijdt zich suf naar elke Action, Etos, Albert 
Heijn. Overal krijgt ze maar 2 flacons mee. Op Internet is 
alles uitverkocht). Prullenbakken worden afgeplakt, 
bunkerharken verwijderd, de gaten van de 
vlaggenstokken op de greens worden coronaproof 
gemaakt. Toiletten en kleedkamers worden gesloten, er 
worden routings gemaakt hoe de leden zo veilig 
mogelijk (=eenrichtingsverkeer) kunnen lopen. 
Schermen worden gemonteerd.  
De (tijdelijke) marshals zien er streng op toe dat de 
ballenemmertjes worden gedesïnfecteerd door de 
gebruiker, dat de drivingrange niet te druk wordt. 
Regelmatig moeten zij spelers vragen om om te draaien 
en de eenrichtingsroute te volgen! Veelal met begrip, 
maar soms wat lastiger.  
 
Het invoeren van de afslagtijden gaat verbazingwekkend 
goed! Natuurlijk zijn er opstartproblemen waar we 
tegenaan lopen. We proberen zo goed mogelijk hierop 
in te spelen en aanpassingen te doen. De Corona 
commissie heeft veel overleg en kan snel besluiten 
nemen.  
 
Een van besluiten is dat alleen eigen leden welkom zijn, 
dus geen greenfeëers, alliantieleden en introducees. Dit 
wordt alom begrepen. 
 

19 mei Het loopt heel goed! Reden om de regels iets te 
versoepelen: introducées zijn weer welkom! 



22 mei Op basis van de ervaringen in de praktijk is er continue 
voortschrijdend inzicht. 
De koffie to go van Gijs bevalt goed. Deze mag echter 
niet op het terras worden opgedronken. De leden 
vinden het gezellig elkaar eindelijk weer te zien en 
blijven makkelijk hangen op het terras met een koffietje. 
De (tijdelijk) marshals  en Gijs moeten regelmatig 
handhaven! 
 
We gaan 4 flights weer toelaten en vragen feedback 
vanuit de praktijk van de marshals. 
Het blijkt al snel dat dit geen onverdeeld succes is. We 
passen het aan: 4 ballen blijven welkom, maar dienen 2 
afslagtijden na elkaar te boeken. Dit werkt een stuk 
beter! 

1 juni Het clubhuis mag weer open! Natuurlijk met de 
bekende horeca-restricties (anderhalve meter, 30 
personen in het clubhuis, reserveren verplicht). 
Maandag 12.00 uur: met het ontkurken van een fles 
champagne wordt dit feestelijk moment ingeluid. Een 
zucht van verlichting bij Gijs en Mimi! 

7 juni We krijgen bericht van de NGF dat interne wedstrijden 
weer mogen! Maar wel: zonder prijsuitreiking. 
 
We moeten besluiten om de ALV weer te verplaatsen, 
nu naar het najaar. 
 

 In de weken daarop lopen we regelmatig tegen 
voorbeelden aan, waar onduidelijkheid over is. Wat mag 
nou wel, wat mag nou niet. We proberen elke keer weer 
met gezond verstand tot een goede oplossing te komen.  

25 juni Door de toelatingseisen voor niet-leden zo duidelijk 
mogelijk op papier te krijgen, blijkt dat dit niet meevalt!  
Met de ervaringen en de uitzonderingen uit de praktijk 
krijgen we dit echter ook beter onder controle.  

1 juli Weer bijna bij het oude normaal?? 
Nog niet helemaal: de hogedruk spuiten zijn nog niet in 
werking, vlaggenstokken zitten nog vast, geharkte 
bunkers zijn er niet altijd.  



Maar: de taak van de Corona commissie is volbracht en 
heft zichzelf op. De besluiten die nog genomen moeten 
worden in de nabije toekomst, worden weer genomen 
binnen het bestuur.  

 

Soms waren de regels best moeilijk te begrijpen, of waren ze al weer veranderd 
voordat je er erg in had. BOA’s zijn regelmatig op de baan gesignaleerd, maar 
ook bij het clubhuis. 

Voor ons èn voor de marshals is deze periode een flinke uitdaging geweest. 

Maar conclusie mag zijn dat het voornamelijk goed is gelopen, met dank aan 
het overgrote deel van al onze leden! 

 

Désirée Driessen 

  


