
Baanbulletin 2 maart 2018 

Dit is het tweede baanbulletin van 2018. Het seizoen komt eraan. In dit bulletin zal aandacht 

besteed worden aan de specifieke werkzaamheden per hole op de Hondsrug lus en de 

algemene werkzaamheden door de baan. Na de zware vorstperiode moet er heel veel in de 

baan gebeuren en zal veel begrip worden gevraagd van de golfers omdat er op diverse 

plaatsen hard gewerkt gaat worden om de baan zo snel als kan in goede conditie te krijgen.  

Algemene werkzaamheden 

Momenteel wordt er gewerkt aan de nieuwe teeborden die de komende weken worden 

geplaatst. Op 24 maart wordt tijdens de korkusmatch de nieuwe route en de nieuwe 

bebording in gebruik genomen.  

 

 

Dat is ook het moment om te gaan werken met de nieuwe scorekaarten.  

Nieuw is dat er een blad bijgekomen is en de kaart nu uit drie delen bestaat. Deze ruimte 

wordt benut om de pinposities aan te geven.  

Door de baan zal zodra het kan en de vorst uit de grond is op verschillende holes 

geschudvreest worden. 



                            

De greens worden geprikt en bezand. 

De borden worden allemaal geplaatst en door de baan zullen ook de verschillende 

richtingborden worden aangepast. Op de Hondsrug lus zijn er voor de vorstperiode paden 

aangelegd maar we waren niet in staat deze helemaal gereed te maken. Bovendien gooide 

de opdooi roet in het eten. In de weken die nu volgen zal het eerst wat aangepakt gaat 

worden het afmaken van de nieuwe paden. Verwacht wordt dat dit 12-17 maart gebeurt. 

Tegelijkertijd worden werkzaamheden in de baan gedaan om alles zaai klaar te maken. U zult 

op deze lus dus regelmatig allerlei machines tegenkomen. We vragen Uw begrip hiervoor. 

Bijzondere werkzaamheden Hondsrug lus 

Op de hole Hondsrug hole 2 is de vijver vergroot en de bunker aangepast. Er is om de vijver 

veel GUR die nog moet worden ingezaaid. Dat zal de komende weken gebeuren. Zodra er is 

ingezaaid mag de GUR niet betreden worden om het gras zo snel mogelijk te laten opkomen. 

Na het bord op de fairway moet de speler de bal oppakken en het spel vervolgen door 

gebruik te maken van de mat op de dropping zone. 

      



Spelers moeten de aanwijzingen van de looproute volgen. Dit is op het kaartje aangegeven. 

Op de hole Hondsrug 4 moet alles worden afgewerkt. 

 

 

 

Op de hole Hondsrug 5 zijn nieuwe teeboxen voor rood en geel in uitvoering. Tijdelijk wordt 

er van matten afgeslagen. Op de tekening zijn de werkzaamheden aangegeven. 

 

 

De randen van de nieuwe sloot worden afgewerkt en alle GUR ingezaaid. Tot zover. 
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