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Vele neerslag en de baangesteldheid 

In de maand december van afgelopen jaar en de eerste weken van januari van dit jaar is er erg veel 

regen gevallen. Daar waar het kon is de baan zoveel mogelijk open geweest. Helaas is de baan echter 

een groot aantal dagen dicht geweest. 

Op de onderstaande foto van hole 13 is zichtbaar dat het op deze momenten echt niet kon. 

 

  Bunker hole 13    Begin fairway hole 13 

 

  Tijdelijk water hole 13    Pad hole 11 

Ook op de holes 4 en 7 was het veel te nat. Het was mogelijk om via een aangepaste route nog 

zoveel mogelijk leden te laten spelen. 

Naast de vele regen hebben we ook al drie keer een behoorlijk zware storm gehad. Dat heeft tot veel 

schade geleid in het bomenbestand met name de grove dennen hebben het moeten ontgelden. Er 

zijn er op hole 4 en 6 weer een paar gesneuveld. 

Over enige tijd zal besloten moeten worden deze op zich wel mooie bomen te vervangen voor 

bomen die overleven in het heftiger wordende klimaat. 

 

 



 

 Tussen de holes 6 en 7 verdwijnen er steeds meer grove dennen door storm en sneeuw 

Werkzaamheden in de maanden januari en februari 

In deze maanden zullen de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen - als het weer het toelaat -, 

weer van start gaan. Dat zal inhouden dat U regelmatig in Uw spel te maken zal krijgen met 

greenkeepers die in de baan werkzaamheden uitvoeren. De greens zullen worden geprikt en bezand 

en in de baan zullen verschillende holes worden geschud freest.  

                  

Deze laatste werkzaamheden bestaan uit het tot op ca 40 cm doorsnijden van de grond met messen 

en tegelijk schudden. De grondlagen worden zo los gemaakt en beter doorlatend voor water dat dan 

gemakkelijker naar de drainage kan lopen om te worden afgevoerd.  

 

Aanleg van paden op de Hondsrug lus 

In de maand januari gaan Arie en zijn team op de lus de Hondsrug veel nieuwe paden aanleggen met 

de bedoeling dat de baan veel meer dan nu het geval is bespeelbaar zal zijn voor alle leden. Ook 

worden de paden zo aangelegd dat de baan praktisch altijd toegankelijk zal zijn voor Handicarts en 

scooters. Natuurlijk extreme weersomstandigheden uitgezonderd. Veel sneeuw en storm blijft 



natuurlijk een probleem maar door de aanleg van de paden op de zwakke plekken in de baan blijft hij 

wel berijdbaar. 

 

 

De aanleg zal in eigen beheer gedan worden en ongeveer een week in beslag nemen. Op de 

bovenstaande kaart ziet U ook in geel aangegeven dat de opstelplaats bij de loods vergroot wordt. 

Dit is reeds gerealiseerd. 

             

 

 



Afmaken van de veranderingen in de holes 4,5,6en 7 

In het najaar van 2017 zijn er veel veranderingen in de baan aangebracht op de holes 4,5,6 en 7. 

Door de weersomstandigheden hebben we het tot op heden niet af kunnen maken. 

 

  Teebox hole 6    Vergrote vijver hole 4 

 

  Vergrote vijver hole 4   Overgang naar fairway hole 5 

De ground under repair wordt eerst zaaiklaar gemaakt en vervolgens ingezaaid zoda het kan. Tevens 

zal de rode teebox voorzien worden van de nodige dreaagrond. Deze teebox zal worden voorzien van 

graszoden en zal dus spoedig speelklaar zijn. 

 

Voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 

In de maand maart zullen de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen in de ban in volle gang zijn. 

Alles moet weer top in orde worden gemaakt. De werkzaamheden waar vooral aandacht naar uit zal 

gaan is nogmaals prikken en bezanden van de greens. Het maaien van fairway en greens zal weer 

beginnen en mogelijk zullen we ook in de bospercelen de nodige werkzaamheden moeten doen. 

Begin februari kunt U het 2e bulletin verwachten in 2018. 
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