
Baan bulletin nr 2  2017 

Werkzaamheden voor de komende weken  

(6 november 2017 tot en met 25 november 2017) 

Dit is het tweede bulletin in het najaar 2017 om de leden te informeren welke werkzaamheden 

er in de baan mogen worden verwacht. Uiteraard zal alles eraan gedaan worden de hinder 

zoveel mogelijk te beperken. Gedurende de werkzaamheden blijft ook voor Uw veiligheid een 

looproute van kracht. Deze wordt duidelijk aangegeven. Ondertussen is de brug bij hole 9 

voorzien van een rubberen mat om gladheid te voorkomen. Via deze weg doen we een oproep 

om vooral de pitchmarks op de green te repareren en om de bunkers aan te harken nadat U de 

bal eruit heeft geslagen.  

                                  

De praktijk laat zien dat er toch niet altijd gehandeld wordt in lijn met de etiquette dus 

vandaar nogmaals dit verzoek. 

1) Greens maaien en rollen 

 Vanaf vorige week zijn de greenkeepers begonnen met het verbeteren van de greens door 

naast het reguliere maaien ook twee keer per week de greens te gaan rollen. We hebben het 

effect al direct kunnen zien doordat de greens beter bespeelbaar zijn. Dit zal voortaan het 

beleid zijn. Daarnaast zal er gestreefd worden daar waar het kan om in de winter de stimp op 

ca 7 te houden en deze in het voorjaar geleidelijk te verhogen naar 8 en mogelijk 9-9,5. 

2) Prikken en bezanden 

De komende week zullen de greens geprikt en bezand worden. Dit is normaal regulier 

onderhoud van de greens en wordt gedaan om met name de greens sterker te maken en beter 

bespeelbaar te houden.  Deze bewerking wordt toegepast om viltvorming in de bovenste laag 

van de greens tegen te gaan en de beluchting onder de grasmat te verbeteren en ook de 

waterdoorlatendheid te vergroten.   

Het gevolg van het beluchten is dat greens een patroon van gaten zal hebben om de 4 a 5 

centimeter. De grasmat wordt hiermee dus even stevig aangepakt en zal enige tijd nodig 

hebben om te herstellen.  



3) Rooien van diverse bomen 

U zult gemerkt hebben dat er rondom de green van hole 2 bomen zijn gerooid in de bossingel 

naar hole 4. Dit had tot doel  de schaduwwerking op de green van hole 2 te verminderen en zo 

er voor te zorgen dat er meer zon op de green van 2 kan komen. Ook zal de wind de green nu 

makkelijker droog maken. Hierdoor wordt de green van 2  minder gevoelig wordt voor 

ziektes. 

Door de baan heeft U gezien dat er behoorlijk wat schade veroorzaakt is door de drie 

najaarsstormen die we hebben gehad. Vooral de grove dennen op hole 6 en hole 9 hebben 

eronder gelden. Het hou van deze bomen is bros en breekt gauw. Op termijn zullen deze 

bomen dan ook verdwijnen uit het beeld van de golfbaan. 

Deze stormen hadden ook tot gevolg dat er beeld bepalende bomen scheef zijn komen te staan 

en een gevaar gaan vormen omdat zijn bij een volgende storm mogelijk om gaan vallen. Met 

name de populieren op hole 10 en een wilg zijn daar gevoelig voor. Dit type bomen zijn  is na 

een 20-25 jaar aan het eind van zijn levenscyclus gekomen. Bovendien is de ondergrond de 

oorzaak dat ze niet voldoende diep kunnen wortelen door fijn zandig lagen waar de wortels 

niet doorheen kunnen dringen. Met name zijn deze wortels ook een gevaar voor de golfers. In 

de komende maanden zullen dus een aantal van deze bomen gerooid gaan worden. 

                                            

 

4) Hervatten werkzaamheden op hole 4 op maandag 6 november 

De vergroting van de vijver op hole 4 wordt de komende week afgerond en zal worden 

afgewerkt. Het zand zal worden gebruikt voor hole6 en hole 7. Met name op hole 7 is de 

sloot gedempt en zal dit met behulp van dit zand verder worden afgewerkt. 



                   

 

                            

Aan de adviescommissie is voorgelegd of overblijvende bunker moet blijven bestaan of niet. 

Men was unaniem van mening deze te handhaven maar hem wel beter zichtbaar te maken 

voor de spelers vanaf de fairway van hole 4. 

        

 

5) Werkzaamheden op hole 6 

Op hole 6 worden in de loop van de komende week  de werkzaamheden hervat. Er wordt 

naar gestreefd deze rond 15 november af te ronden. De hole zal dan zsm weer vanaf de 

normale tees bespeeeld kunnen worden. Tjdelijk dient afgeslagen te worden van een 

mat voor de teeboxen blauw en rood. 



 

 

                  

 

6) Aanbrengen schuin talud linkerzijde hole 2 

Na afronden van hole 6 wordt eerst de sloot op hole 2 onder profiel gebracht. De bomen 

tussen hole 4 en hole 2 zijn uitgedund. 

                  

Deze dunning is nodig om meer zonlicht gedurende winter te krijgen op de green van hole 2 

en de wind meer de gelegenheid te geven de green te dogen. Teveel vocht bevordert de 

schimmelvorming sterk. Daarvan is de bekende dollarspot een veel voorkomende schimmel 

te zien door bruine vlekken ter grootte van een dollar. 



                

Het onder profiel brengen van de sloot moet vanwege de wateroverlast aan deze zijde van 

de hole. 

7) Werkzaamheden op hole 7  1e fase 

Nadat al de voorgaande werkzaamheden gereed zijn zal de sloot op hole 7 worden 

aangelegd. Verwacht wordt dat dat rond 22-23 november zal plaatsvinden.  

         

Het tracé van deze sloot is nu met paaltjes uitgezet in de baan. 

Er wordt naar gestreefd om in de weekenden de baan zoveel mogelijk weer normaal 

speelbaar te laten zijn. Zijn echter de holes 4 en 6 in aanleg dan zal de baan wat anders zijn 

ingedeeld doordat er een wintertee op 5 en 6 in gebruik wordt genomen en een wintergreen 

op hole 4  . 
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