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De zomer is weer voorbijgegaan en we gaan ons opmaken voor de herfst. Het was wel een bijzonder 

voorjaar en zomer. Eerst de hoosbuien op 13 en 20 mei en daarna een hele lange periode met 

prachtig en warm weer. In en door de baan heeft U daar vast de gevolgen wel van gezien. Nu zien we 

op sommige holes en op de greens nog de effecten van de langdurige droogte. 

Als de zomer voorbij is, breekt weer een periode aan van baanonderhoud. 

1) Greens 

Allereerst zullen de greens geprikt, bezand en doorgezaaid worden. U zult daar de komende week de 

gevolgen van ondervinden in het spel. 

2) Reparaties aan de beregening 

Op diverse plaatsen op de Boerveen lus is de beregening gaan lekken. Deels komt dat doordat er 

mogelijk bij de aanleg niet goed verlijmd is bij de aansluitingen van de verschillende PVC buizen, 

deels zal het komen door werking van de grond op dit deel van de baan. Het veen droogt in bij zulke 

extreme droogte en gaat nu weer uitzetten. De buizen kunnen daar niet overal even goed tegen. 

Daar waar de lekken in de baan liggen (zoals op Boerveen 3), wordt tijdens de reparatie de hole 

misschien gesloten. 

3) Bunkers 

U heeft vast wel gemerkt dat er aan de bunkers gewerkt wordt. Op de Boerveenlus is er in de 

afgelopen periode veel zand uitgehaald. Dat is nog niet klaar. Als alle overtollig zand eruit is dan zal 

er een experiment gedaan worden met ander zand. Eind van de maand zal dat dan in de greenside 

bunkers van Boerveen 6 en Boerveen 7 aangebracht worden. Daarna zal een begin gemaakt worden 

met het verwijderen en over de fairway uitstrooien van het bunkerzand wat teveel is op de Hondsrug 

lus. 

Ook dit seizoen was het weer opmerkelijk dat veel leden de bunkers niet of fout aanharken. Het 

komt voor dat er bulten en soms nog erger, voerstappen in de bunkers achterblijven. Spelers die 

daarna komen, hebben daar erg veel hinder van. Graag de bunkers op de juiste manier aanharken en 

het zand gelijk verdeeld houden in de bunker. Niet naar U toe harken zodat er veel te veel zand bij de 

randen van de bunker komt te liggen. 

                

 

 



4) Afmaken van de hole Hondsrug 5 in verband met waterbeer 

Op de Hondsrug-lus zijn alle werkzaamheden gereed op een deel van Hondsrug 5 na. Dit najaar 

wordt overwogen om voor de winter de 2e sloot te maken en de huidige 2e sloot te dempen. Op de 

foto ziet U ook twee beuken die helaas dood zijn gegaan. Deze zullen worden verwijderd in oktober. 

 

Als dit gereed is, zijn we in staat om het waterbeheer helemaal uit te voeren zoals het zou moeten. Er 

is dan een verbinding gemaakt tussen de vijver bij het clubhuis en de grote vijver naast Hondsrug 7. 

Zowel van belang in droge en natte tijden voor het op peil houden van de vijvers als om het teveel 

aan water af te voeren. 

 

 



5) Wintergreens 

Overal in de baan ziet U bij de greens blauwe paaltjes staan op de fairway. Op elke hole een. Dit is de 

plek waar de komende maanden wintergreens worden uitgemaaid. Bij slecht weer of bij 

werkzaamheden zullen deze gebruikt gaan worden. Het is niet de bedoeling dat we voor de hele 

winter wintergreens gaan invoeren. Er wordt gedurende het hele jaar op zomergreens gespeeld dat 

blijft zo. 

6) Pinposities 

Er is de afgelopen maanden gekeken naar de plekken waar de vlaggen neergezet kunnen worden. Nu 

hebben we 6 pinposities. Dat wordt teruggebracht naar 4. In januari zal er in verband met de nieuwe 

regels een nieuwe scorekaart komen. Dan zullen de nieuwe pinposities daarop worden aangegeven. 

7) Verwijderen van een aantal bomen 

Net als vorig jaar zullen er een aantal bomen gerooid gaan worden die een gevaar gaan vormen voor 

spelers en omgeving. Zichtbaar is dat de bomen scheef staan door de wind. Ook zijn ze lastig in het 

beheer omdat de wortels boven de grond komen en de maaimachines daardoor beschadigen en 

spelers erover vallen aangezien het in het spel is. Het betreft vooral de grote abelen her en der in de 

baan op Boerveen 1 en Boerveen 2. Ze zullen worden aangegeven met een kruis op de stam. Ook 

zullen her en der elzen worden vervangen door toekomstbomen zoals bijvoorbeeld de eik. Hiervan 

wordt eerst een plan voorbereid en we zullen u daarover verder informeren als het gereed is. 
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